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1 JOHDANTO 

Kemian alojen ja teollisuuden kasvusta huolimatta opiskelijoiden kiinnostus kemiaa ja muita 

luonnontieteitä kohtaan on vähentynyt vuosien mittaan (Akram ym., 2017; Kafetzopoulos 

ym., 2006; Nidup ym., 2021). Opiskelijat ovat myös tutkimuksissa kokeneet kemian epärele-

vanttina, ja luonnontieteiden ylipäätään on koettu olevan kaukana omasta arjesta (Nidup ym., 

2021; Utha ym., 2021). Huoleksi on noussut tulevaisuuden kemian osaajien pula, johon ke-

mian opetuksen on koetettava vastata (Akram ym., 2017; Eilks & Hofstein, 2015; Shwartz 

ym., 2021; Stuckey & Eilks, 2014). Relevanssin on todettu olevan olennainen osa kemian 

alan kiinnostavuutta (Shwartz ym., 2021).  

Relevanssin lisäksi kiinnostusta kemian uravalintoihin lisäävät kemian sisältöihin tutus-

tuminen ja altistuminen, positiiviset roolimallit, kemian urien hyvä maine ja palkkaus 

(Shwartz ym., 2021). Relevanssin ja positiivisten kokemusten sekä mielipiteiden lisääminen 

voidaan nähdä yhtenä ratkaisuna kemian kiinnostuksen lisäämiseen, etenkin jos siihen lisä-

tään tutkimuksellisen ja ongelmalähtöisen oppimista (Dávila-Acedo ym., 2021; Shwartz ym., 

2021). Tämän vuoksi koulutuksen kenttä on alkanut etsiä motivoivia tapoja opettaa luonnon-

tieteitä esimerkiksi lisäämällä ainerajoja ylittävää oppimista opetussuunnitelmiin (Kafetzo-

poulos ym., 2006; White & Delaney, 2021).  

Mitä pidemmälle luonnontieteiden opinnot etenevät, sitä vähemmän positiivisia tunteita 

nuorten on todettu kokevan opinnoissaan (Dávila-Acedo ym., 2021; Oksanen, 2021).  Tule-

vaisuuden uravalintojen kannalta etenkin lukion on osoitettu olevan merkittävä ajankohta 

opiskelijoiden kohdalla. Kemian uran valintaan vaikuttavat myönteisesti muun muassa posi-

tiiviset kokemukset, minäpystyvyyden tunne sekä tutkimuksellinen ongelmalähtöisyys eli 

tunne, että ongelmat ja tehtävät ovat aitoja ja niiden ratkaiseminen kemian kannalta jollain 

tavalla merkittävää. (Dávila-Acedo ym., 2021; Shwartz ym., 2021) 

Ongelmalähtöisen ja tutkimuksellisen oppimisen suosio on saanut aikaan kasvavaa 

kiinnostusta oppiaineiden rajoja ylittävään opetukseen, jossa eri tieteiden ja teollisuus alojen 

taitoja ja tietoja sisällytetään opetukseen esimerkiksi yhdistämällä luonnontieteitä ja matema-

tiikkaa suunnittelua ja teknologiaa sisältäviin ongelmiin STEM-opetuksen 

(science,technology, engineering and mathematics) muodossa (Dell’Erba, 2019; Ridwan ym., 

2021; White & Delaney, 2021). STEAM-opetusta (science,technology, engineering, arts and 

mathematics) voidaan pitää tällaisen integroivan pedagogiikan uusimpana tulokkaana, joka 

edellä mainittujen lisäksi yhdistää sisältöihin taideaineita (White & Delaney, 2021).   
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Tutkimusta luonnontieteiden ja taiteiden yhdistämisestä eli STEAM-opetuksesta on 

tehty jonkin verran (Dell’Erba, 2019; Erwin, 2017; Kafetzopoulos ym., 2006; Land, 2013; 

Madden ym., 2013; Ridwan ym., 2021), mutta tutkimusten pääpaino on STEAM-opetuksen 

määrittelyssä tai taiteesta STEM-oppisisältöjen mausteena (Perignat & Katz-Buonincontro, 

2019). STEAM-opetuksessa taiteellisten ja tieteellisten sisältöjen tulisi olla samanarvoiset, 

jolloin oppimateriaalit olisivat mahdollisimman luonnolliset. Tämän lisäksi oppimateriaalien, 

valmiiden tuntisuunnitelmien ja STEAM-opetuksen suuntaviivojen vähyys vaikeuttaa opetta-

jien viitseliäisyyttä yhdistää luonnontieteitä ja kuvataiteita (Quigley & Herro, 2016; Zim-

merman, 2016).  

Oppimateriaalin vähyys ja taiteiden yksipuolinen esiintyminen luonnontieteellisten 

konseptien opetuksessa ovat suurimpia syitä tämän tutkimuksen kehittämistyön merkittävyy-

delle. Tämän maisterintutkielman tavoitteena on tarkastella virtuaalisen 5E-mallin mukaisen 

STEAM-opetuksen haasteita ja mahdollisuuksia (tutkimuskysymys 1) ja tutkimuksellista 

STEAM-opetusta tukevan verkko-oppimateriaalin piirteitä ja ominaisuuksia (tutkimuskysy-

mys 2) sekä tarkastella, miten kehitetty verkko-oppimateriaali soveltuu relevanttiin STEAM-

opetukseen (tutkimuskysymys 3).  

Kehittämisen kohteena olevat verkko-oppimateriaalit tulevat olemaan sellaisenaan 

käyttökelpoisia opettajille, mutta ne toimivat myös tiedekasvatuksen kentällä esimerkkinä 

muille tutkijoille kuvataiteiden ja kemian yhdistämisestä oppimateriaaleissa. Kehitettyjen 

verkko-oppimateriaalien on tarkoitus toimia myös yksittäisissä aineissa, jolloin materiaalien 

modulaarisuuden ansiosta eri oppiaineisiin voidaan ottaa vain osia kehitetystä materiaalista.  
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2 KEHITTÄMISTUTKIMUS 

Kehittämistutkimus on tutkimusstrategia, jonka käyttö on suosittua etenkin käytännöstä nou-

sevia ongelmia tarkastelevissa kasvatustieteellisen alan tutkimuksissa (Pernaa, 2013). Tässä 

luvussa avataan kehittämistutkimusta tutkimusstrategiana (luku 2.1) ja esitellään tämän mais-

terintutkielman alkuasetelmia ja tutkimuskysymykset (luku 2.2). Luvussa 2.3 kuvataan tar-

kemmin tämän kehittämistutkimuksen toteutusta.  

2.1 Kehittämistutkimus  

Kehittämistutkimus (Brown, 1992; Collins, 1990) on monimuotoinen tutkimusstrategia, joka 

tutkimuksesta riippuen pitää sisällään piirteitä vaihtelevasti niin empiirisestä kuin teoreetti-

sestakin vaiheista kehittämisprosessissa (Pernaa, 2013). Sen tunnusomaisiin piirteisiin lukeu-

tuvat muun muassa monimenetelmäisyys ja empiirisen sekä teoreettisen tutkimuksen kytkey-

tyminen ja syklisyys (Edelson, 2002; Pernaa, 2013).   

Prosessin aikainen kehittämistyö ja tutkimus ottavat käyttöön piirteitä niin määrällisestä 

kuin laadullisestakin tutkimuksesta, jotka yhdessä teoreettisen ja empiiristen vaiheiden kanssa 

ilmenevät eri tavoin eri vaiheissa kehittämistutkimuksen syklejä (Edelson, 2002). Näin ollen 

täsmällistä määritelmää kehittämistutkimukselle on likipitäen mahdotonta antaa, sillä kehit-

tämistutkimuksen tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu sen monimuotoisuus tutkimusstrategiana 

(Pernaa, 2013). Tämä juontaa juurensa kehittämistutkimuksen motiivista, sillä kehittämistut-

kimuksen teko saa alkunsa useimmiten käytännön esille tuomasta tarpeesta, ja näin ollen sen 

täytyy tutkimusstrategiana kyetä mukautumaan kyseisen kehittämisen tarpeeseen soveltuvak-

si (Pernaa & Aksela, 2013) 

Kehittämistutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu syklisyys, ja jokaisen syklin aikana 

käydään läpi teoreettisia ja empiirisiä vaiheita (kuva 1). Jokainen kehittämistutkimus alkaa 

ongelma-analyysillä, sillä sen käyttö on perusteltua ainoastaan käytännöstä nousevan ongel-

man kohdalla (Pernaa, 2013). Ongelma-analyysin tarkoituksen on kartoittaa käytännön tar-

vetta kehittämistyölle, selvittää kehittämistyön haasteita ja mahdollisuuksia ja samalla sel-

keyttää kehittämistyön tavoitteita. Ongelma-analyysin avulla muodostuu tutkimussuunnitel-

ma, jonka pohjalta kehittämistutkimuksen käytännöllisemmät vaiheet, eli kehittämissykli, 

alkavat. Kehittämissyklin aikaisiin vaiheisiin kuuluu tuotoksen kehittämistä, sen testausta ja 

arviointia sekä kehittämissyklin raportointia. Maisterintutkielma-tasoiset kehittämistutkimuk-

set ovat useimmiten yhden tai kahden syklin tutkimuksia. (Edelson, 2002; Pernaa, 2013; Per-

naa & Aksela, 2013) 
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Kuva 1. Malli kehittämistutkimuksen syklisyydestä. (Mukaillen: Edelson, 2002; Pernaa, 2013) 

Kehittämistutkimuksen luotettavuutta on jonkin verran kritisoitu, sillä suurien aineistot 

voivat vähentää tutkijan objektiivisuutta, sillä sen tutkimusmenetelmien standardisointi on 

varsin puutteellista (Pernaa, 2013). Kehittämistutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa 

esimerkiksi seuraavia käytäntöjä noudattamalla: 

• kehittämistyö on kokonaisvaltaista ja tuottaa sekä ohjaavia että kuvailevia teo-

rioita ja malleja 

• kehittäminen syklistä ja jatkuvaa 

• kehittämiseen kuuluu testaus aidoissa ympäristössä ja olosuhteissa 

• kehittämissyklien raportointi tulee olla perinpohjaista. (Kallinen & Kinnunen, 

2022; Pernaa, 2013) 

 Kehittämistutkimuksen aikana tapahtuva kehittäminen pohjautuu teoriaan, ja tutkimus 

tuottaa opetuksen tutkimuskenttää edistävää tietoa. Näin ollen tutkimus ei perustu tutkijan 

mielipiteisiin tai subjektiivisiin havaintoihin, vaan kehittää myös tutkimuskentän teoriaa. To-

disteiden ja tutkimuksen pragmaattisten menetelmien kautta kehittämistutkimuksen tieto voi-

daan luokitella tiedoksi yhden tutkijan uskomusten sijaan. (Pernaa, 2013; Taber, 2009) 

Monimenetelmäinen lähestymistapa on kehittämistutkimukselle tyypillinen, ja sen 

eduksi luetaan menetelmien moninaisuus, jolloin voidaan ajatella lähestymistavan korjaavan 
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heikkouksia, joita yleensä ilmenee laadullisessa tai määrällisessä tutkimuksessa. Monimene-

telmäisyys ei poista menetelmien jakautumista laadulliseen ja määrälliseen, mutta näitä ei 

aseteta paremmuusjärjestykseen vaan pyritään käyttämään menetelmistä tutkimuksen kannal-

ta sopivimpia.  (Anderson & Shattuck, 2012) 

2.2 Tutkimuskysymykset 

Tässä   tutkimuksessa   pyritään   kehittämistuotoksena   aikaansaamaan tutkimuksellista op-

pimista mahdollistavaa verkko-oppimateriaalia, joka yhdistää kuvataiteiden sisältöjä kemian 

sisältöihin. Kehittämistuotosta kehitettäessä on otettu huomioon tutkimuskirjallisuudesta (ks. 

luku 3) löydettyjä osatekijöitä, eli teorioita ja opetusmalleja. Näitä osatekijöitä ovat relevans-

siteoria ja sen käyttö opetuksessa, STEAM-opetus sekä 5E-malli ja tutkimuksellinen oppimi-

nen. Osatekijöiden tarkoituksena on varmistaa kahden hyvin erilaisen oppiaineen mielekäs 

yhdistäminen siten, että molempien oppiaineiden käyttö tehtäväkokonaisuudessa on perustel-

tua, tehtäväkokonaisuus perustuu aitoon ongelmaan ja kokonaisuus on oppilaslähtöinen ja 

relevanssin ansiosta kiinnostusta lisäävä. 

 

Tutkimuskysymykset ovat muodostuneet seuraaviksi: 

1. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita on virtuaalisella, 5E-mallin mukaisella STEAM-

opetuksella? 

2. Millainen verkko-oppimateriaali tukee tutkimuksellista STEAM-opetusta?  

3. Miten kehitetty verkko-oppimateriaali soveltuu relevanttiin STEAM-opetukseen? 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen (TK1) vastataan teoreettisen ongelma-analyysin aikana, 

jonka tuloksia esitellään luvussa 3.5. Teoreettisen ongelma-analyysin tuomien haasteiden 

avulla vastataan osittain myös toiseen tutkimuskysymykseen, sillä löydettyjen haasteiden ja 

vahvuuksien perusteella muodostetaan tavoitteet, jotka toimivat kriteereinä kehitetylle 

STEAM-oppimateriaalille. Tavoitteiden toteutumista oppimateriaalissa ja niiden soveltuvuut-

ta STEAM-oppimateriaaliin arvioidaan myöhemmin lisää tapaustutkimuksen avulla, jolloin 

tavoitteiden onnistuneisuutta tarkastelemalla viimeistellään kokonaisvaltaisemmin vastaus 

toiseen tutkimuskysymykseen (TK2). Tapaustutkimuksen aikana tarkastellaan myös erikseen 

oppimateriaalin relevanssia ja vastataan kolmanteen tutkimuskysymykseen (TK3). 
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2.3 Kehittämistutkimuksen toteutus 

Tutkimukseni tavoite on tarkastella kemian opetuksen integroitavuutta kuvataiteiden kanssa, 

ja tutkimuksenani toimii EU:n DesignSTEM-projektin aikana tehty kehittämistyö. Projektin 

tarkoituksena on kehittää verkko-oppimateriaaleja, jotka mahdollistavat designin integroimi-

sen STEM-aineisiin.  

Tutkimus suoritettiin osana isompaa oppimateriaalien kehittämistyötä, ja tässä tutki-

muksessa tarkastellaan vain yhtä tehtäväkokonaisuutta. Tutkimuksessa tehtäväkokonaisuuk-

sia oli yhteensä 30, ja nämä kokonaisuudet jaettiin eri tutkijoille kehitettäväksi. Tämän mais-

terintutkielman aikana tarkastellaan tehtäväkokonaisuutta Älykkäät tatuoinnit. Kehittämistyö 

ja materiaalit tehtiin englanniksi, joten tätä gradua varten olen suomentanut tehtävät ja aineis-

tot englannin kielestä. kehittämistyön aikana tehtäviä ja aineistoja käännettiin osittain myös 

eri maiden kieliltä englanniksi ja lopulta tätä tekstiä varten suomeksi. 

Materiaalit sisältävät sellaisenaan käytettäviä kokonaisuuksia, joihin kuuluu teoriaa, ar-

tikkeleita ja tehtäviä. Tarkoituksena on luoda kuvataiteellisten tarpeiden luomia ongelmateh-

täviä ja integroida ne matematiikan, luonnontieteiden, rakennustekniikan ja teknologian sisäl-

töihin.  Tavoitteena on kokonaisuus, joka on mielekäs oppimisen kannalta. Tutkimuksessa 

mielekkyys pyritään saavuttamaan relevanssiteorian avulla ja käyttämällä opintokokonai-

suuksien suunnittelun tukena 5E-mallia (ks. luku 4.3). Oppimismateriaalin kehittämisen li-

säksi tavoitteena on tarkastella niin kutsuttua STEAM-opetusta (science, technology, en-

gineering, arts, mathematics) keskittyen kemian sisältöihin ja perehtymällä tarkemmin kuva-

taiteen ja kemian integroimisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

Tutkimus tulee sijoittumaan tiedekasvatuksen tutkimuskenttään, sillä tutkimus ei tule 

olemaan puhtaasti kemian opetuksellinen, vaan se yhdistää sekä kemian opetukseen STEAM-

opetuksen näkökulmia. Tutkimus liittyy opettamiseen välillisesti, sillä tutkimuksessa tutki-

taan opettamisessa käytettäviä välineitä. Näin tutkimus pohjautuu tiedekasvatuksen teorioihin 

ja laajentaa tutkimuskentän tietopohjaa. (Taber, 2009; Teo ym., 2014) 

Tutkimukseni tulee noudattamaan tiedekasvatuksen kentällä havaittuja tutkimustrende-

jä. Tutkimukseni sijoittuu opettamisen tutkimukseen, sillä sen alaluokkana ovat oppimismate-

riaalit ja erilaiset tiedon esitystavat.  Tutkimukseni on suosittujen yläluokkien sisällä, mutta 

kuvataiteellisen näkökulman ansiosta tutkimukseni tulee teorian kerryttämisen lisäksi avar-

tamaan tiedekasvatuksen tutkimuskenttää. (Taber, 2009; Teo ym., 2014) 

Tutkimusmenetelmä tulee olemaan kahden syklin kehittämistutkimus (luku 2.1). Tässä 

tutkielmassa suoritetaan kaksi kehittämissykliä seuraavasti: 
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• Kehittämissykli 1 

1. Teoreettinen ongelma-analyysi 

2. Kehittämisprosessi 

3. Kehittämistuotos 1 

• Kehittämissykli 2 

1. Kehittämistuotoksen 1 testaaminen ja arviointi tapaustutkimuksella 

2. Kehittämisprosessi 2 

3. Kehittämistuotos 2 ja yhteenveto kehittämissykleistä 

(Pernaa, 2013) 

Tähän tutkimukseen kehittämistutkimuksen monimenetelmäisyys valittiin ongelman 

käytännönläheisyyden vuoksi. Kehittämistutkimus on suosituimpia tutkimusstrategioita tie-

dekasvatuksen saralla käytäntöön perustuvien ongelmien ratkaisemisessa, sillä monimene-

telmäisyydellä voidaan saada kattavammin tietoa ongelmasta ja kehitetystä ratkaisusta kuin 

pelkällä kvantitatiivisen tai kvalitatiivisen menetelmän käytöllä. (Pernaa, 2013; Teo ym., 

2014) 
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3 TEOREETTINEN ONGELMA-ANALYYSI 

Tässä luvussa esitellään kehittämistutkimuksen viitekehys (luku 3.1–3.5). Teoreettisen viite-

kehyksen osatekijöiksi valittiin STEAM-opetus ja sen haasteet ja mahdollisuudet (luku 3.1), 

relevanssiteoria (3.2), 5E-malli ja tutkimuksellinen oppiminen (luku 3.3) sekä verkko-

oppiminen ja sen tukeminen (luku 3.4). Lopuksi luvussa 3.5 vastataan viitekehyksen avulla 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: mitä mahdollisuuksia ja haasteita on virtuaalisella, 5E-

mallin mukaisella STEAM-opetuksella? Yhteenvedon (luku 3.5) avulla saadaan vastattua 

myös osittain toiseen tutkimuskysymykseen, sillä teoreettisen viitekehyksen avulla muodos-

tettiin kehitettävän oppimateriaalin tavoitteet (luku 4.1). 

3.1 STEAM-opetus 

Kiinnostus STEAM-opetuksen kaltaiseen malliin alkoi jo 1850-luvulla, jolloin poliitikot ja 

instituutiot alkoivat kiinnostua ongelmanratkaisusta monimenetelmäisillä työkaluilla (Hurd, 

1991). Kiinnostuksen kasvamiseen vaikutti suuresti toinen teollinen vallankumous, ja teolli-

sen vallankumouksen aikakautta pidetäänkin alkulähteenä niin kutsutulle ongelmalähtöiselle 

opetukselle, (engl. problem-based learning) (Nargund-Joshi, 2017). Tähän aikaan esimerkiksi 

USA:ssa rakennettiin yliopistoja ja instituutioita, joiden tarkoitus oli yhdistää teknologiaa, 

yhteiskunnallisia aiheita ja tieteitä. Usein tämä tapahtui taideaineiden avustuksella. 1800-

luvulla painotus oli kuitenkin vahvasti tieteen ja teknologian tärkeydessä, joka osaltaan esti 

STEAM-opetuksen kehittymistä nykyiseen muotoonsa, sillä sen aikainen ajattelumalli loi 

pohjan näkemykselle tieteen ja taiteen erilaisuudesta.  Vasta 1990-luvulla tutkijat alkoivat 

kyseenalaistaa kunnolla tätä näkymätöntä seinämää tiede- ja taideaineiden välillä ja koulu-

maailmalta alettiin vaatia uudistumista kohti holistisempaa järjestelmää. (Daugherty, 2013;  

Hurd, 1991) 

1990-luvulla kiinnostus monialaiseen opetukseen alkoi kasvaa opetuksen kentällä ja 

samalla alettiin tarkastella mahdollisuuksia tieteen ja taiteen yhdistämiselle. Taideaineille ja 

tieteelle yritettiin löytää yhteistä maaperää, ja puhe oli toistaiseksi näiden kahden yhdistämi-

sestä opetuksessa sekä sen haasteista ja mahdollisuuksista (esim. Eisner & Powell, 2002).  

STEAM-opetuksen käsite ilmaantui tieteellisiin artikkeleihin 2010-luvulla ja sen tutkimus on 

kasvanut runsaasti jakaen STEAM-opetusta myös alaluokkiin, kuten kriittistä lukemista pai-

nottavaan STREAM:iin. (White & Delaney, 2021) Tässä maisterintutkielmassa keskitytään 

STEAM-opetukseen yleisellä tasolla eikä laajenneta käsitettä enää alaluokkiin. 
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STEAM-opetuksen päämääränä on olla tulevaisuuden taitojen oppimista mahdollista-

vaa ja oppiaineiden rajoja ylittävää opetusta, eli eri oppiaineiden sisältöjä ja taitoja yhdistävää 

ja luovuutta sekä innovointia edistävää opetusta (Dell’Erba, 2019). Parhaassa tapauksessa se 

mahdollistaa projektiluontoisen oppimisen ja opiskelijoiden aktivoimisen luovemmalla taval-

la kuin perinteisessä tiedeopetuksessa, mikä tarjoaa opiskelijoiden mahdollisuuksia kehittää 

modernin maailman taitoja (Dell’Erba, 2019; Land, 2013). STEAM-opetus nähdään yhtenä 

ratkaisuna digitalisaation luomiin haasteisiin ja sen asettamiin vaatimuksiin (Dell’Erba, 

2019). Näiden johdosta STEAM-opetus on kasvattanut suosiotaan modernissa tutkimukselli-

sessa oppimisessa, jossa korostuvat oppilaskeskeisyys ja monialaisuus ja ongelmalähtöinen 

oppiminen (Erwin, 2017; Land, 2013; Madden ym., 2013). STEAM-opetuksen piirteitä on 

avattu tarkemmin kuvassa 2. 

STEAM-opetuksen on todettu lisäävä opiskelijoiden kykyä sisäistää ja muokata oppi-

maansa tietoa (Land, 2013; Madden ym., 2013; White & Delaney, 2021). Näin ollen opetus 

parantaa tiedon muistamisen tehokkuutta edistämällä muistamisen perusprosessien tapahtu-

mista. Muistaminen ja tiedon käsittely katsotaan koostuvan kolmesta toiminnosta: tiedon 

mieleen painamisesta, varastoinnista ja palautuksesta pitkäkestoisesta muistista työmuistiin 

(Kellogg, 2003). Muistamisen tehostuminen parantaa opiskelijoiden kykyjä tunnistaa, arvioi-

da ja soveltaa opittua tietoa erilaisiin ongelmiin. Edellä mainittujen lisäksi opsikelijoiden ke-

miallisten käsitteiden käyttö on kehittyneempää ja luonnollisempaa (Land, 2013). Opiskeli-

joiden päätöksenteon on todettu paranevan oppiainerajat ylittävän opetuksen vaikutuksesta, ja 

heidän ajattelunsa on ollut luovempaa (Land, 2013; Madden ym., 2013). Opetus on myös 

edistänyt opiskelijoiden kriittistä ajattelua, lisäännyt opiskelijoiden akateemista motivaatiota 

ja lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kokemusta itsestä tärkeänä osana yhteisöä (Land, 

2013; Miller, 1990). 
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Kuva 2.  STEAM-opetuksen piirteitä. (Learning for a Sustainable Future (LSF), 2019) 

STEAM-opetuksessa opiskelijan kuva kemian luonteesta modernina tieteenä muodostuu ko-

konaisvaltaisemmaksi. STEAM-opetus lisää opiskelijan monitieteistä osaamista ja antaa 

mahdollisuuden luovan osaamisen kehittymiselle eri tavalla kuin perinteinen kemian opetus. 

Usean aineen tietojen pohtiminen ongelmia ratkaistaessa vaatii kaikkien aineiden tarkastelua 

ja niiden ennakkotietojen vertailua. Tämä kehittää opiskelijoiden kriittistä ajattelua sekä 

mahdollistaa jo olemassa olevan tiedon muokkaamisen ja uuden tiedon liittymisen osaksi 

aiemmin muistiin varastoitunutta tietoa. Ainerajat ylittävän opetuksen yksi tärkeimmistä ta-

voitteista on opettaa opiskelijoille holistinen tapa lähestyä ongelmia. (Erwin, 2017; Land, 

2013; Madden ym., 2013; Miller, 1990)  

 Kuvataiteita ja kemiaa yhdistävällä opetuksella voidaan motivoida kemian opiskeluun 

myös opiskelijoita, joita kemian sisällöt eivät perinteisessä opetuksessa kiinnostaisi. Tämän 

takia eriyttäminen helpottuu ainerajojen yli mentäessä, ja opiskelijat voivat paremmin löytää 

tehtävistä itseään kiinnostavia aihealueita (Learning for a Sustainable Future (LSF), 2019). 

Tämä taas lisää kokemusta kemian hyödyllisyydestä omassa arjessa ja elämässä lisäten näin 

kokemusta relevanssista. (Erwin, 2017; Madden ym., 2013) 

STEAM-opetuksen ollessa nuorehko tutkimuskenttä on sen tutkimuksessa joitakin 

puutteita, jotka on huomioitava tässäkin tutkimuksessa. Useissa artikkeleissa mainitaan vain 
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positiivisia puolia ja unohdetaan tarkastella STEAM-opetuksen vajavaisuuksia (Mejias, 

2021), mikä olisi nuorelle tutkimuskentälle erittäin tärkeää kehityksen kannalta. Suurimpia 

vajavaisuuksia onkin STEAM-opetuksen tutkimusten keskittyminen lähes pelkästään 

STEAM:in vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin, mutta tutkimusta STAEM-opetuksen vajavai-

suuksista on tehty varsin vähän (Mejias, 2021; White & Delaney, 2021; Zimmerman, 2016). 

Tämä taas vähentää koko tutkimuskentän validiteettia, ja tutkimuksissa on otettava huomi-

oon, että käsitys STEAM-opetuksesta on nykyisten tutkimusten tiedoilla todennäköisesti 

huomattavasti positiivisempi kuin mitä se todellisuudessa on (Bautista, 2021). Seuraavaksi 

avataan muutamia tutkimuksissa todettuja vajavaisuuksia ja heikkouksia STEAM-

opetuksessa, sen toteutuksessa ja sen suunnittelussa.   

STEAM-opetuksen suurimpia heikkouksia on aineiden integroinnin mielekäs onnistu-

minen (Mejias, 2021; C. Quigley & Herro, 2016; White & Delaney, 2021). Ideaalissa tapauk-

sessa kaikkia STEAM:in osa-alueita olisi huomioitu opetuksessa yhtä paljon, jotta aineiden 

integraatio vaatii kaikkien osa-alueiden taitojen käyttämistä ja soveltamista. Tällöin oppija 

joutuu käyttämään kaikkia osaamiaan taitoja ja oppii näkemään näiden taitojen yhteyksiä 

omaan arkielämäänsä. Mielekäs STEAM-opetus ja integraatio mahdollistaa oppiaineiden 

soveltamisen oppiainerajojen yli, jolloin opittuja tietoja ja taitoja on helpompi käyttää hyö-

dyksi myös luokkahuoneen ulkopuolella. (Dell’Erba, 2019; Learning for a Sustainable Future 

(LSF), 2019; Ridwan ym., 2021)  

STEAM-opetuksessa integrointi jää kuitenkin usein vajavaiseksi, jolloin joitakin osa-

alueita painotetaan vahvasti ja toiset osa-alueet ovat vain nimellisesti mukana kokonaisuuk-

sissa. Esimerkiksi taideaineissa tieteet saattavat olla vain pienenä huomiona tehtävän johdan-

tomateriaalissa, jolloin varsinainen STEAM-opetus ei toteudu. Samalla tavalla myös tiede-

opetuksessa helposti otetaan taiteet mukaan varsin irrelevantin askartelun muodossa. Tutki-

muksissa on myös huomattu opettajien olevan epävarmoja kyvyistään ja pelkäävän tiede- ja 

taideopetuksen yhdistämisestä syntyviä haasteita, mikä saa osan opettajista välttelemään 

STEAM-opetusta (Zimmerman, 2016).  

STEAM-opetuksen osa-alueiden painotukset vaihtelevat suuresti opettajasta riippuen, 

sillä opettajat arvostavat usein omaa ainettaan muiden aineiden ylitse ja esimerkiksi luonnon-

tieteilijät helposti arvottavat tieteen korkeammalle kuin taideopetuksen, eivätkä kykene näin 

näkemään mahdollisuuksia näiden yhdistämiselle (Mejias, 2021; Sochacka ym., 2016; White 

& Delaney, 2021). Tällöin STEAM-opetukseen tarkoitettu materiaali ja sen kautta suunniteltu 

kokonaisuus jäävät helposti erittäin pinnalliseksi oppiaineiden integroimiseksi, jolloin lopul-

linen oppimistilanne ei vastaa oikean elämän tilanteita, saati autenttista tutkimusta. STEAM 
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tulisikin ottaa mukaan sekä pedagogiikan näkökulmasta että käytettyjen työtapojen ja laitteis-

tojen muodossa esitellen useita näkökulmia jokaiselta STEAM:in osa-alueelta. STEAM-

opetuksessa oppiaineiden tulisi kaikkien olla liki yhtä suuressa roolissa, ja tämän toteuttami-

nen on erittäin haastavaa (Sochacka ym., 2016). Haastavuutta lisäävät koulumaailman tuomat 

vaatimukset ja resurssien puutteet. STEAM-opetus vaatii usein monen opettajan yhteistyötä, 

jolloin vaikeuksia tuottavat esimerkiksi opettajien kokemuksen puute, materiaalien puute 

sekä yksinkertaisesti ajalliset haasteet ja kysymykset siitä, kuka opettaa milloinkin ja millä 

tavalla STEAM-opetusta on suunniteltu pidettäväksi. (Mejias, 2021; Sochacka ym., 2016; 

White & Delaney, 2021; Zimmerman, 2016)  

3.2 Relevanssi 

Ainerajat ylittävä opetus tarjoaa tutkimuksellisesti erittäin autenttisen oppimisympäristön ja 

parantaa opiskelijan kokemusta oppiaineiden relevanssista. Tässä tutkimuksessa arvioidaan 

verkko-oppimateriaalia opetuksen relevanssiteorian (Eilks & Hofstein, 2015; Stuckey ym., 

2013) pohjalta ja pyritään kehittämisprosessin aikana saamaan kehittämistuotos muotoon, 

joka on opiskelijan kannalta mahdollisimman relevantti. 

Relevanssi voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen: henkilökohtainen, yhteiskunnallinen 

ja ammatillinen relevanssi. Henkilökohtainen relevanssin ulottuvuus (kuva 2) antaa koulutuk-

selle mahdollisuuden sovittaa yhteen opetussisällöt ja oppijoiden kiinnostuksen kohteet ja 

antaa opiskelijoille taitoja, joita he tarvitsevat jokapäiväisen elämänsä hallitsemiseksi tänään 

ja tulevaisuudessa. Henkilökohtainen relevanssi on erityisen tärkeää huomioida niiden opis-

kelijoiden kanssa, jotka eivät aio suunnata luonnontieteellisille urille ja jotka eivät kohtaa 

jatko-opinnoissaan luonnontieteitä. (Stuckey ym., 2013) 
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Kuva 3. Henkilökohtaisen relevanssin ulottuvuus (kuvitus luotu projektin aikana mukaillen 
Stuckey ym., 2013) 

Yhteiskunnallinen ulottuvuus (kuva 3) pyrkii opettamaan opiskelijoille taitoja, joita yh-

teiskunnassa eläminen vaatii. Tavoitteena on kasvattaa vastuullinen ja yhteiskunnallisesti 

aktiivinen toimija.  Tähän sisältyy sosiaalisten taitojen kehittäminen sekä opitun tiedon ja 

yhteiskunnan välisen riippuvuuden ymmärtäminen, mikä mahdollistaa yhteiskunnan keskus-

teluun osallistumisen ja antaa mahdollisuuden edistää yhteiskunnan kehitystä. (Stuckey ym., 

2013)  

 

Kuva 4.  Yhteiskunnallisen relevanssin ulottuvuus (kuvitus luotu projektin aikana mukaillen 
Stuckey ym., 2013) 
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Ammatillisella ulottuvuudella (kuva 4) on tärkeä tehtävä antaa opiskelijalle tietoa mah-

dollisista tulevista ammateista ja urasta. Ammatillisen ulottuvuuden tieto parantaa opiskeli-

joiden mahdollisuuksia valmistautua tulevaan akateemiseen tai ammatilliseen koulutukseensa 

ja lopulta ammattiinsa. Ammatillinen ulottuvuudella on usein päällekkäisyyksiä myös henki-

lökohtaisen ja yhteiskunnallisen ulottuvuuksien kanssa. (Stuckey ym., 2013) 

 

Kuva 5. Ammatillisen relevanssin ulottuvuus (kuvitus luotu projektin aikana mukaillen Stuckey 
ym., 2013) 

 

Relevanssin on osoitettu lisäävän akateemista motivaatiota, ja lisäksi opiskelijoiden on 

raportoitu opiskelevan aiheiden kokonaisvaltaista ymmärtämistä sen sijaan, että he opiskeli-

sivat vain hyvien arvosanojen saamiseksi (Galvão ym., 2011; Stuckey ym., 2013; Stuckey & 

Eilks, 2014). Tämän tutkimuksen kannalta relevanssi tarkoittaa, että relevantti opetus tukee 

opiskelijoiden arjessa tarvitsemien taitojen kehittymistä ja heidän pätevyyttään olla osana 

muuttuvaa yhteiskuntaa sekä parantaa heidän ammatillista suuntautumistaan ja uramahdolli-

suuksiaan. 

STEAM-opetuksella voidaan päästä lähemmäs autenttista oppimistilannetta, jossa opis-

kelija joutuu soveltamaan usean eri alan tietoja ja taitoja usein omaan arkeen liittyen, mikä 

lisää relevanssia etenkin henkilökohtaiselta tasolta (Ozkan, 2017; Quigley ym., 2020; Quig-

ley & Herro, 2016). Parhaimmassa tapauksessa STEAM-opetuksella saadaan myös lisättyä 

ammatillista relevanssia niissä opiskelijoissa, jotka eivät aio hakeutua luonnontieteelliselle 
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alalle mutta joille tulevan ammatin kannalta kemian osaaminen on kuitenkin tärkeää. (Ozkan, 

2017; Quigley ym., 2020)  

Oppiaineiden rajoja ylittävän opetuksen on havaittu parantavan relevanssia vaihtelevas-

ti eri opettajien keskuudessa, sillä opettajan päätökset opetustilannetta suunniteltaessa vaikut-

tavat opsikelijoiden kokemukseen relevanssista. Tutkimusten mukaan opiskelijat mieltävät 

opetuksen sitä relevantimmaksi, mitä enemmän opettajat käyttävät opiskelijoiden arkeen liit-

täviä ongelmia ja mitä enemmän opettaja tekee yhteistyötä muiden paikallisten tahojen kans-

sa. Osaava opettaja kykenee myös suunnittelemaan kokonaisuuksia, jotka ottavat laajemmin 

mukaan opiskelijoiden eri kiinnostuksia, jolloin opiskelijat saavat keskittyä itselleen relevant-

teihin tekijöihin ongelmanratkaisun aikana. (Dell’Erba, 2019; Mejias, 2021; Ozkan, 2017; 

Quigley ym., 2020) 

3.3 5E-malli 

Tässä tutkimuksessa relevanssia pyritään lisäämään STEAM-opetukseen käyttämällä 5E-

mallia (Bybee & Landes, 1990) verkko-oppimateriaalien suunnittelussa. 5E-malli (kuvassa 5) 

on pedagoginen malli, jonka juuret ovat konstruktivismissa. Malli korostaa tutkivan lähesty-

mistavan menetelmätietoa, ja sitä voidaan käyttää kaikenikäisten ja -tasoisten opiskelijoiden 

kanssa. 5E-mallin mukaisessa opetuksessa oppimisprosessin aikana tehdyt päätökset ovat 

yhtä merkittäviä kuin lopputulos, ja malli korostaa tutkimuksellisia taitoja ja kannustaa par-

haimmillaan opiskelijaa tutkimaan asioita virheitä pelkäämättä. (Ceylan, 2008; Garcia, 2005) 

5E-mallia voidaan käyttää ongelmalähtöisessä oppimisessa (engl. problem-based lear-

ning). Ongelmalähtöisen oppimisen kautta pyritään luomaan opiskelijoille heidän arkeensa tai 

lähiympäristöönsä liittyviä ongelmia, joiden ratkaiseminen lisää relevanssin kokemusta oppi-

aineessa, ja samalla ongelmat ovat usein poikkitieteellisiä parantaen näin opiskelijoiden me-

takognitiivisia taitoja. Ongelmalähtöisessä oppimisessa erityisesti tiedon soveltamisen taito ja 

kriittinen ajattelu paranevat, sillä opiskelijat joutuvat löytämään tilanteisiin sopivat teoriat ja 

mallit oppimistaan aihealueista ja kokoamaan ne yhtenäiseksi, oppiainerajat ylittäväksi, ko-

konaisuuksiksi.  (Garcia, 2005; Yakman, 2008) 

Yhdistämällä 5E-mallia STEAM-opetuksen osatekijöihin saadaan parhaimmillaan op-

pimiskokonaisuuksia, jotka jäljittelevät teollisuudessa kohdattuja ongelmia siinä määrin, että 

opiskelijat oppivat sisältötiedon lisäksi myös modernin yhteiskunnan vaatimia taitoja. Näiden 

kokonaisuuksien tekemiseen käytetään usein digitaalisia osatekijöitä, jotka tarjoavat mahdol-

lisuuksia opiskelijoiden ATK-taitojen parantamiseen edistäen samalla yhteistyön kautta ta-
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pahtuvaa oppimista ja omien taitojen sanallista esille tuomista ongelman ratkaisun aikana. 

(Yakman, 2008) 

Kukin mallin viidestä E:stä kuvaa vaihetta oppimisprosessissa: motivoituminen, tutki-

minen, selittäminen, soveltaminen ja arviointi. 5E-mallin avulla opiskelijat voivat rakentaa 

uusia taitoja aikaisempien tietojen ja kokemusten päälle ja arvioida osaamistaan keskellä op-

pimiskokemusta. (Bybee & Landes, 1990; Ceylan, 2008; Garcia, 2005) 

 

Kuva 6.  5E-mallin opetussyklin vaiheet.  (Bybee & Landes, 1990) 

Motivointi-vaihe käynnistää 5E-mallin mukaisen opetuksen. Motivointi-vaiheen toi-

minnan tulisi alkaa luoda yhteyksiä olemassa olevan tiedon ja uuden tiedon välille. Aktivitee-

tin tulisi myös herättää kiinnostusta ja innostusta opiskelijoissa ja saada heidät sitoutumaan 

aiheeseen. (Ceylan, 2008; Garcia, 2005) 

 Tutkimisen vaiheen aikana opiskelijat tutkivat aktiivisesti tarvitsemiaan käsitteitä ja 

taitoja. Tutkimisen vaihe tarjoaa opiskelijoille perustason tietoa ja kokemuksia, kun he tutki-

vat ympäristöään ja työskentelevät annettujen materiaalien kanssa. Tässä vaiheessa opetellaan 

tarvittavat käsitteet ja niiden käyttö vaikeustasoltaan helpommissa ja rutiininomaisissa tehtä-

vissä. (Ceylan, 2008; Garcia, 2005) 

Selittämisen vaihe edistää opiskelijoiden taitoja selittää käsitteitä, joita he ovat tutki-

neet. Vaiheen aikana opiskelijat tarkentavat käsitteellistä ymmärrystään ja tuottavat sen sa-

nalliseen muotoon. Vaihe antaa opettajille mahdollisuuden esitellä virallisia termejä, määri-

telmiä ja selityksiä käytetyille käsitteille tai prosesseille. (Ceylan, 2008; Garcia, 2005) Sovel-

tamisen vaiheessa opiskelijat syventävät ymmärrystään käsitteistä ja heille annetaan aikaa 
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käyttää taitojaan uusien tehtävien ja haasteiden avulla. Vaiheen tavoitteena on ymmärryksen 

syventämisen lisäksi menetelmien rutinoituminen. (Ceylan, 2008; Garcia, 2005) 

Arviointi-vaiheessa kannustetaan opiskelijoita pohtimaan omaa oppimisprosessiaan. 

Pohdintaa tuetaan opettajan arviolla opiskelijoiden kehityksestä. Painotus on kuitenkin for-

matiivisessa arvioinnissa, ja opiskelijaa kannustetaan arvioimaan ja reflektoimaan omaa 

osaamistaan opettajan suorittaman arvioinnin sijaan. Arvioinnin tulisi jakautua koko oppi-

misprosessin ajalle ja näin ollen antaa opiskelijalle mahdollisuuksia hioa toimintaansa proses-

sin aikana kohti parasta lopputulosta. (Bybee & Landes, 1990; Ceylan, 2008; Garcia, 2005) 

Tutkimuksissa (Ceylan, 2008; Garcia, 2005) 5E-malli on osoittanut hyviä tuloksia 

opiskelijoiden oppimistuloksissa. Opiskelijoiden on raportoitu rakentavan tietoa aktiivisesti 

itse ja olevan motivoituneempia opiskelussa. Sosiaaliset taidot ovat myös olleet parempia 

näiden opiskelijoiden kohdalla, koska opiskelijat ovat toistuvammin jakaneet tietojaan ja ko-

kemuksiaan toisilleen. 5E-malli on tehnyt itsearvioinnista jatkuvaa, jolloin opiskelijoilla on 

raportoitu olevan vähemmän väärinkäsityksiä, ja he ovat voineet soveltaa ja yhdistellä oppi-

maansa helpommin kuin luentopohjaisilla luokilla olevat opiskelijat. (Ceylan, 2008; Garcia, 

2005) 

5E-mallia käytettäessä on otettava huomioon joitakin oppimiseen vaikuttavia puutteita 

ja haasteita. Tutkimusten (Baptist ym., 2020; Enugu & Hokayem, 2017) 5E-malli toimii 

etenkin laajoissa projekteissa ja tiimiopettamisessa, sillä sen avulla suunnitellun opetuksen 

sisältötieto on laajaa ja vaatii usein poikkitieteellistä opetustapaa. Näin ollen erityisesti yksin 

opetusta suunnittelevien opettajien on todettu pitävän 5E-mallia haastavana, ja sen mukaisten 

tuntien suunnittelu ja toteuttaminen vie runsaasti aikaa. DesignSTEMin tuottaman verkko-

oppimateriaalin toivotaan osaltaan helpottavan edellä mainittua haastetta, jolloin oppimateri-

aali tarjoaa helpotusta poikkitieteellisen sisältötiedon käyttöönottoon antaen samalla tunti-

suunnitelmaehdotuksia, jotka vähentävät STEAM-opetuksessa kokemattomien opettajien 

turhautumista kohtaamiinsa haasteisiin. (Baptist ym., 2020; Enugu & Hokayem, 2017) 

5E-mallia on myös kritisoitu siitä, että se ei ole välttämättä tehokkain opetusmalli, vaan 

normaali projektioppiminen voi olla jopa tehokkaampaa, mikäli 5E-mallia ei osata hyödyn-

tää. Uuden tiedon oppimisen tehokkuudesta on esitetty kuitenkin eroaviakin mielipiteitä, jol-

loin 5E-mallin tehokkuus näyttää olevan paljolti riippuvainen opettajan omasta osaamisesta ja 

kyvykkyydestä. (Baptist ym., 2020) Etenkin kokemattomampien opettajien mukaan kaikkien 

5E-mallin osien käyttäminen koulun arjessa haastavaa, sillä menetelmän käyttö vie aikaa ja 

tiimityöskentelyssä kollegoilla voi olla erilaiset käsitykset 5E-mallin osa-alueiden ja tutki-

muksellisuuden toteuttamisesta (Enugu & Hokayem, 2017). Näiden lisäksi opettajien on ha-
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vaittu suoriutuvan 5E-mallin käytössä huonommin, mikäli opetettavan aihealueen sisältötie-

don (engl. content knowledge) osaaminen on puutteellista. (Baptist ym., 2020; Enugu & Ho-

kayem, 2017) 

DesignSTEM-projektin aikana STEAM-opetusta ja 5E-mallia yhdistämällä pyritään 

tuottamaan verkko-oppimateriaalia, jolla olisi kokonaisvaltaisesti relevanssia nostavia vaiku-

tuksia. Tällä valinnalla pyritään saamaan aikaan materiaalia, joka lisää kiinnostusta tieteiden 

opiskeluun ja tekisi kemiasta kiinnostavampaa myös vähemmistöille ja naisille, jotka nykyi-

sellään edustavat vain noin 10% tiedealojen työntekijöistä (Quigley ym., 2017).  Tiedealojen 

homogeenisyyden vähentämisen lisäksi verkkomateriaali pyrkii lisäämään kemian ja tekno-

logian osaamista niissäkin opiskelijoissa, jotka eivät kemian alalle hakeudu mutta joiden jo-

kapäiväinen arki vaatii teknologian ja tieteen ymmärtämistä. (Garcia, 2005; Quigley ym., 

2017, 2020; Quigley & Herro, 2016) 

3.4 Verkko-oppiminen 

Verkossa tapahtuvaa oppimista ja verkko-oppimisympäristöjä on alettu digitalisaation myötä 

käyttää useammin opetuksessa ja samalla verkko-oppimiseen liittyviä mahdollisuuksia ja 

haasteita on tutkittu ja kartoitettu jo jonkin verran (Engeness, 2020; Lindholm, 2021; Wijk-

berg, 2021; Wranga ym., 2021; Yang & Baldwin, 2020). Verkko-oppimisympäristöjä on käy-

tetty erityisesti tutkimuksellisessa oppimisessa, sillä sen on ajateltu opettavan teknillisten 

alojen ammateissa tarvittavia menetelmätaitoja (Lindholm, 2021; Wijkberg, 2021). Näiden 

lisäksi verkko-oppimisella voidaan edistää kriittisen ajattelun kehittymistä ja esimerkiksi vir-

heellisen tiedon tunnistamista digitaalisista lähteistä (Engeness, 2020; Wranga ym., 2021; 

Yang & Baldwin, 2020). Ammatillisen hyödyn lisäksi verkko-opetus ja digitaaliset ympäris-

töt antavat parhaimmillaan yleissivistävää osaamista opiskelijalle ja lisäävät digitaalisten tai-

tojen lisäksi medialukutaitoa ja ymmärrystä digitaalisen tiedon käytöstä. (Engeness, 2020; 

Wijkberg, 2021; Wranga ym., 2021; Yang & Baldwin, 2020) 

Verkko-oppimisen hyötyihin lukeutuu myös mahdollisuus oppilaskeskeiseen oppimi-

seen, mikäli opiskelija joutuu työskentelemään vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kans-

sa ja esimerkiksi perustelemaan päätöksiään. Sosiaalisten taitojen edistyminen tuottaa opiske-

lijalle sekä henkilökohtaista että koulutuksellista ja ammatillista hyötyä. Verkko-

oppimisympäristö antaa parhaassa tapauksessa mahdollisuuden oppilaskeskeisempään ope-

tukseen, ja oppimateriaalista riippuen myös opetuksen eriyttäminen voi helpottua. (Wijkberg, 

2021; Yang & Baldwin, 2020)  
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Verkko-opetuksen yhdeksi haasteeksi STEAM-opetuksessa muodostuu käden taitojen 

opetuksen haastavuus verkkoympäristössä (Hasila & Riikonen, 2007). Verkko-

oppiympäristöt tukevat yleensä hyvin teoriapainotteisia opintoja, mutta fyysisten taitojen 

opettaminen on todettu haastavammaksi, sillä on vaikea simuloida kädentaitoja vaativia teh-

täviä, jotka toimisivat virtuaalisesti hyvin ja samalla loisivat autenttisia oppimistilanteita. 

Virtuaalisissa oppimisympäristöissä kädentaitojen kanssa voidaan kuitenkin keskittyä esi-

merkiksi suunnittelun prosessiin tai suorittaa osakonkreettiset osat verkko-oppimisympäristön 

ulkopuolella. (Hasila & Riikonen, 2007) 

Virtuaalisten oppimateriaalien tuotossa on ruvettu keskittymään entistä enemmän mate-

riaalin verkko-opetukselliseen sopivuuteen, eikä pelkkä virtuaaliseksi muutettu tekstikirja 

enää riitä (Karjalainen, 2006). Näiden sijaan pyritään luomaan moninaisia oppimateriaaleja, 

jolloin tavanomaiseen kirjalliseen oppimateriaaliin upotetaan myös esimerkiksi äänitteitä ja 

videoita tai oppimateriaalin osana käytetään oppimispeliä tai digitaalista oppimisympäristöä. 

(Ekonoja, 2014; Heinonen, 2005; Karjalainen, 2006)  

Laadukkaan eli opettamista ja oppimista tukevan virtuaalisen oppimateriaalin piirteet 

voidaan jakaa pedagogisiin, sisällöllisiin ja välineellisiin (Karjalainen, 2006). Pedagogisiin 

piirteisiin kuuluvat oppimista ja opetusta edistävät piirteet, kuten esimerkiksi erilaisten oppi-

joiden huomioiminen ja eriyttämisen mahdollistaminen. Sisällöllisiin piirteisiin lukeutuu ma-

teriaalin tehtävien ja muiden sisältöjen sopiminen OPSiin ja opetettavaan aineeseen. Laadu-

kas virtuaalinen oppimateriaali tukee sekä opettajaa että opiskelijaa helpottaen opetustapah-

tumaa ja oppimista. Tällainen oppimateriaali mahdollistaa esimerkiksi eriyttämisen ja ottaa 

huomioon erilaiset oppijat. Materiaalin tulisi myös tukea opettajaa esimerkiksi lisäarvoa an-

tavalla lisämateriaalilla, opettajien ohjeilla tai moduulisuudella, jolloin osiota voi käyttää 

myös erillisinä tehtävinä. Laadukkaan oppimateriaalin piirteitä ja ominaisuuksia on lajiteltu 

syvemmin kuvassa 7.  
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Kuva 7. Laadukkaan verkko-oppimateriaalin piirteitä (Ekonoja, 2014; Heinonen, 2005)  
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Piirteiden avulla voidaan ennakoida mahdollisia haasteita virtuaalisten oppimateriaalien 

käyttöönotossa ja oppimateriaaleja suunniteltaessa mallia huomioimalla voidaan ehkäistä 

joitakin ennalta tiedettyjä verkko-opetuksen haasteita. STEAM-opetuksen oppimateriaaleja 

suunniteltaessa tämä tarkoittaa opettajan ja opiskelijan heikon digiosaamisen ennakointia ja 

materiaalin suunnittelemista tätä ehkäiseväksi. Näin ollen virtuaalinen oppimateriaali tulee 

samanaikaisesti olla sekä opiskelijan oppimista edistävää että opettajan työtä tukevaa ja hel-

pottavaa.  

Käytännössä tämä merkitsee esimerkiksi helppokäyttöisempiä materiaaleja ja materiaa-

lien soveltumista useamman kaltaisiin tehtäviin. Tämän lisäksi STEAM-opetuksessa verk-

komateriaalien tulee palvella myös käsityötaiteiden opettamista esimerkiksi verkkomateriaa-

lien ulkopuolella suoritettavien tehtävien avulla tai käyttämällä upotettuja simulaatioita. Op-

pimateriaalien on kaiken kaikkiaan oltava helppokäyttöisiä ja monipuolisia, jotta ne sallivat 

erilaisten opettajien lähestymistavat eivätkä kahlitse opetusta tiettyyn tuntisuunnitelmaan. 

(Ekonoja, 2014; Heinonen, 2005; Lindholm, 2021; Quigley ym., 2020; Wijkberg, 2021). 

3.5 Yhteenveto teoreettisesta ongelma-analyysistä (TK1 ja TK2) 

Teoreettisesta katsauksesta saadaan tärkeää tietoa STEAM-opetuksen mahdollisuuksista ja 

heikkouksista sekä siitä, miten erilaisia osatekijöitä voidaan käyttää hyväksi STEAM-

opetuksessa ja relevanssin lisäämisessä. Löydettyjen johtopäätösten avulla verkkomateriaalia 

tehdessä pyritään huomioimaan STEAM-opetuksen ja muiden osatekijöiden käytössä havai-

tut haasteet, jotta oppimateriaali ei toistaisi tutkimuksissa aikaisemmin löydettyjä heikkouk-

sia.  Oppimateriaaliin liittyvien osatekijöiden haasteita ja mahdollisuuksia on esitelty kootusti 

taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Teoreettisen viitekehyksen osatekijät ja niiden käyttö kemiaa ja kuvataiteita yhdistä-
vässä oppimateriaalissa. 

Osatekijä Mahdollisuudet kemian ja kuva-
taiteen yhdistämisen kannalta 

Haasteet kemian ja kuvatai-
teen yhdistämisen kannalta 

Lähteet  

STEAM- 
opetus 

▪ Innostavaa 

▪ Kehittää soveltamiskykyä 

▪ Autenttinen oppimistilanne 

▪ Edistää kriittistä ajattelua 

▪ Edistää modernien työssä 
vaadittavien taitojen oppi-
mista 

▪ Tutkimustietoa niukasti 

▪ Tehtävät mahdollisesti kei-
notekoisia, eivät vastaa ai-
toja ongelmia 

▪ Kemian ja kuvataiteen yh-
distäminen perusteetonta 

▪ Kuvataiteet usein askarte-
lun tasolla 

(Bautista, 2021; 
Quigley ym., 
2020; Ridwan 
ym., 2021; 
Sochacka ym., 
2016; White & 
Delaney, 2021; 
Zimmerman, 
2016) 

Relevanssi- 
teoria 

▪ Lisää kiinnostusta 

▪ Auttaa näkemään arvon eri 
tietojen ja taitojen välillä 

▪ Lisää sitoutuneisuutta 

▪ STEAM-opetuksella saadaan 
mahdollisesti lisättyä rele-
vanssia 

▪ Relevanssin lisääminen 
haastavaa erilaisten oppi-
joiden vuoksi 

▪ Relevanssin tunne etenkin 
kemiassa ollut huono jo 
pitkään 

▪ STEAM-opetuksen rele-
vanssia ei ole juurikaan tut-
kittu 

(Akram ym., 
2017; Eilks & 
Hofstein, 2015; 
Ozkan, 2017; 
Stuckey & Eilks, 
2014) 

5E-malli ▪ Autenttinen tapa tutkimuk-
sille 

▪ Mahdollistaa metakognitii-
visten taitojen oppimisen 

▪ Mahdollistaa menetelmätie-
don opettamisen 

▪ Oppiminen oppilaslähtöistä 

▪ Arviointi jatkuvaa 

 

▪ Mallin tehokkuudesta on 
eriäviä tutkimuksia 

▪ 5E-malli toimii paremmin 
pitkällä aikavälillä käytetty-
nä 

▪ Haasteena koulumaailmas-
sa aika, kollegat ja osaami-
sen puute 

▪ Opettajan sisältötiedon 
osaamisen oltava vahvaa 

(Baptist ym., 
2020; Ceylan, 
2008; Enugu & 
Hokayem, 2017; 
Garcia, 2005) 

Verkko-
opettaminen 

▪ Tukee teoriapainotteisia 
opintoja 

▪ Sallii oppilaslähtöisen opet-
tamisen 

▪ Eriyttäminen voi helpottua 

▪ Lisää digitaalisten taitojen 
osaamista 

▪ Kädentaitojen opettaminen 
haasteellista 

▪ Opettajan täytyy omata 
teknologispedagogista 
osaamista 

 

 (Hasila & Riiko-
nen, 2007; 
Lindholm, 2021; 
Wijkberg, 2021; 
Wranga ym., 
2021; Yang & 
Baldwin, 2020;  
Ekonoja, 2014; 
Heinonen, 
2005) 
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Taulukosta 1. nähdään, että kaikkiin osatekijöihin voidaan liittää sekä mahdollisuuksia että 

haasteita kuvataiteiden ja kemian yhdistämisen kannalta. Tämän tutkimuksen kannalta on 

tärkeää huomioida, että haasteiden ja mahdollisuuksien ilmeneminen on vahvasti riippuvai-

nen kyseessä olevan oppimiskokonaisuuden laadukkuudesta ja onnistuneisuudesta, sillä useat 

haasteet ovat olleet esillä etenkin puutteellisesti suunnitelluissa tai toteutetuissa oppimisko-

konaisuuksissa (Baptist ym., 2020; Eilks & Hofstein, 2015; Enugu & Hokayem, 2017, s. 5; 

Mejias, 2021; Stuckey ym., 2013).  

Löydettyjen haasteiden kohdalla täytyy huomioida tutkimusten vähäisyyden vaikutus 

löydettyjen haasteiden määrään, sillä eri menetelmien ongelmia esitteleviä tutkimuksia löytyy 

suhteellisesti vähemmän kuin menetelmiä yleisesti arvioivia. Usein etenkin uusista menetel-

mistä (kuten STEAM-opetus) löytyvät tiedot ovat pääasiassa positiivisia, sillä haasteita ja 

mahdollisia ongelmia ei ole välttämättä vielä ehditty havainnoimaan ja tutkimaan (Bautista, 

2021). Validiteetti osoittautuu ongelmaksi etenkin STEAM-opetuksessa, sillä tutkimus sen 

validiteetista ja tehokkuudesta on toistaiseksi niukkaa, vaikka oppiaineita ylittäviä oppikoko-

naisuuksia ja -materiaaleja itsessään on tutkittu aikaisemmin. STEM-opetusta ja STEAM-

opetusta ei voida kuitenkaan täysin verrata toisiinsa, joten tutkimusta STEAM-opetuksen 

tehokkuudesta tulisi tehdä tulevaisuudessa runsaammin.  

STEAM-opetuksen hyötyjen on havaittu olevan yhteneviä muiden oppiaineita ylittä-

vien lähestymistapojen kanssa, eli sen on havaittu lisäävän kriittistä ajattelua, motivaatiota ja 

autenttisten oppimistilanteiden kautta opiskelijoiden soveltamiskyvyn on havaittu paranevan. 

Tämän perusteella ei voida tehdä päätelmiä haasteiden yhteneväisyydestä. (Bautista, 2021; 

Learning for a Sustainable Future (LSF), 2019; Mejias, 2021; Miller, 1990; Quigley ym., 

2017) STEAM-opetuksen suurimpia kritiikkejä on erilaisten oppiaineiden tarkoitusperäinen 

yhdistäminen ja sen mielekäs onnistuminen. Useat opettajat kokevat joko luonnontieteellisen 

sisällön tai kuvataiteiden taitojen painottumisen opetuksessa, vaikka STEAM-opetuksen tulisi 

tasapuolisesti hyödyntää kaikkia oppiaineita.  (White & Delaney, 2021; Zimmerman, 2016) 

5E-mallin on STEAM-opetuksen tapaan todettu parantavan oppimista tarjoamalla au-

tenttisia ja työelämän tilanteita simuloivia oppimistilanteita, joiden avulla opiskelija oppii 

soveltamaan taitojaan oppilaslähtöisesti. 5E-mallissa arviointi on jatkuvaa, ja opiskelija voi 

sopeuttaa omaa työskentelyään koko prosessin ajan oppien samalla havainnoimaan omaa 

osaamistaan ja taitotasoaan. (Ceylan, 2008; Garcia, 2005) 5E-malli soveltuu ongelmalähtöi-

syydessään hyvin tutkimukselliseen opetukseen ja hieman laajempiin tutkimustehtäviin ja 

oppimiskokonaisuuksiin. Mallia on kuitenkin kritisoitu sen vaativuudesta, mikä saattaa ko-

kemattoman suunnittelijan kohdalla vaikuttaa oppimiskokonaisuuden laatuun alentavasti. 
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Opettajan sisältötiedon on aiheen osalta oltava vahvaa, ja usein 5E-malli soveltuu paremmin 

tiimiopettajuuteen, mikä saattaa koulun arjessa aiheuttaa hankaluuksia, mikäli kollegoiden 

osallistaminen on haastavaa tai ajalliset resurssit puutteellisia. (Baptist ym., 2020; Enugu & 

Hokayem, 2017) 

Relevanssiteoria kertoo haasteista etenkin luonnontieteellisissä opinnoissa, joiden rat-

kaisuna tässä tutkimuksessa käytetään 5E-mallia ja STEAM-opetusta. Taulukosta 1. nähdään, 

että relevanssin lisääminen koetaan yleisesti hankalaksi, koska opiskelijat ovat kiinnostuksis-

saan ja tulevaisuuden suunnitelmissaan heterogeenisiä. Tämän takia taiteiden lisääminen ja 

oppilaslähtöinen opetus voi lisätä relevanssin kokemusta. STEAM-opetuksen vaikusta rele-

vanssiin ei ole juurikaan tutkittu, mikä lisää tämän kehittämistutkimuksen arvoa, sillä kehit-

tämistuotoksen arvioinnissa tarkastellaan myös relevanssia. STEAM-opetuksella toivotaan 

olevan relevanssia lisäävä vaikutus, jolloin opetusmateriaalit tuovat esille relevanssin hyviä 

puolia eli lisäävät sitoutuneisuutta ja kiinnostusta erilaisiin oppiaineisiin tuomalla paremmin 

esiin niiden arvoa opiskelijoille. (Akram ym., 2017; Eilks & Hofstein, 2015; Galvão ym., 

2011; Stuckey ym., 2013; Stuckey & Eilks, 2014) 

Verkko-oppimista on hyödynnetty erityisesti tutkimuksellisessa oppimisessa, ja sen on 

todettu tukevan erityisesti teknillisiä aloja ja teoreettisia opintoja, sillä se mahdollistaa digi-

taalisten menetelmätaitojen opettamisen (Lindholm, 2021; Wijkberg, 2021). Näiden lisäksi 

verkko-oppimisella voidaan edistää kriittisen ajattelun kehittymistä ja medialukutaidon kehit-

tymistä. Digitaaliset oppimisympäristöt lisäävät myös oppilaskeskeistä opetusta ja kehittävät 

näin sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja mahdollistavat opintojen eriyttämistä. (Engeness, 

2020; Wranga ym., 2021; Yang & Baldwin, 2020) 

Verkko-oppimateriaalien suunnittelussa suurimpia haasteita on opettajien digipedago-

giikan tukeminen (Hasila & Riikonen, 2007; Wijkberg, 2021; Wranga ym., 2021). Verkko-

oppimateriaaleja ja niiden laadukkuutta voidaan tarkastella laadukkaan oppimateriaalin help-

pokäyttöisyyden avulla (ks. luku 3.4) (Ekonoja, 2014; Wijkberg, 2021). Laadukas materiaali 

tukee samanaikaisesti opettajaa työssään kuin myös oppijaa oppimisprosessin aikana. Verk-

ko-opetuksen tutkimuksen avulla voidaan ennakoida opettajien kohtaamia haasteita verkko-

oppimateriaalin käytössä ja kehittää ratkaisuja, joilla tuetaan opettajien teknologiaosaamisen, 

pedagogiikan ja sisältöosaamisen sulautumista digipedagogiikaksi materiaalin käytön aikana. 

Tässä kehittämistutkimuksessa verkko-opetuksen teoreettista ongelma-analyysiä käytettiin 

verkko-oppimateriaalien suunnittelu-vaiheessa, jolloin muodostettiin tavoitteita ja kriteerejä 

materiaalien ulkonäölle, esteettömyydelle ja käytettävyydelle (ks. luku 4.1).  
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Tässä luvussa esitellyt koonnit vastaavat ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, mitä 

mahdollisuuksia ja haasteita on STEAM-opetuksella. Taulukosta 1. nähdään STEAM-

opetuksen yleisiä ongelmia mutta myös sellaisia ongelmia, jotka näkyvät luonnontieteiden ja 

kuvataiteiden yhdistämisessä relevanssiteorian ja 5E-mallin kohdalla.  Kaikkien osatekijöiden 

haasteena näyttää olevan sopivien materiaalien ja tuntien suunnittelun vaikeus, jolloin ope-

tusmateriaaleista ja oppimistilanteista tulee keinotekoisia ja väkinäisiä, mikä ei palvele tavoi-

tetta aidon työelämän simuloimisesta. Koulumaailmassa etenkin ajanpuute ja opettajan ko-

kemattomuus näyttävät olevan suurimpia haasteita saumattomien oppikokonaisuuksien luo-

misessa. Onnistuneiden oppikokonaisuuksien kohdalla taas voidaan todeta opiskelijoiden 

motivaation kasvaneen ja soveltamistaidon sekä kriittisen ajattelun kehittyneen. Motivaatiota 

ja sitoutuneisuutta lisää etenkin onnistunut relevanssiteorian huomioiminen. STEAM-opetus 

ja 5E-malli tukevat osaltaan relevanssia edistämällä niin kutsuttuja moderneja taitoja, kuten 

kriittistä ajattelua, ATK-taitoja ja eri tieteenalojen tietojen soveltamista ongelmanratkaisussa.  

Toiseen tutkimuskysymykseen, millainen oppimateriaali on relevantti ja edistää tutki-

muksellista lähestymistapaa, saadaan osittainen vastaus edeltävän koonnin pohjalta. Rele-

vanttia voidaan lisätä mahdollistamalla erilaisten kiinnostuskohteiden näkyminen tehtävissä 

ja antamalla opiskelijoiden valita roolinsa ongelmalähtöisissä ja tutkimuksellisissa tehtävissä. 

Esitettyjen tehtävien ja ongelmien tulee olla opiskelijan näkökulmasta sellaisia, jotka opiske-

lija kokee niiden ratkaisemisen merkittäväksi henkilökohtaisella, ammatillisella ja/tai yhteis-

kunnallisella tasolla. Relevanssia saadaan myös lisättyä autenttisilla tehtävillä, jotka pohjaa-

vat esimerkiksi ammateissa, yhteiskunnassa tai arkielämässä kohdattaviin ongelmiin ja haas-

teisiin. STEAM-opetuksella ja 5E-mallin käytöllä luonnontieteiden kiinnostavuutta lisätään 

yhdistämällä kuvataiteita luonnontieteisiin, tekemällä opiskelijoille työelämää mukailevia 

ongelmia ratkaistavaksi ja lisäämällä tietotekniikan käyttöä. Relevanssin lisäämistä pohditaan 

tarkemmin tutkimusprosessin kannalta luvussa 2.3, jolloin tarkastellaan verkko-

oppimateriaalille tutkimusprosessin alussa määriteltyjä kriteerejä, ja kehitetyn materiaalin 

näkökulmasta luvuissa 4–6. 
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4 KEHITTÄMISTUOTOS 1 

Tässä osiossa kuvataan teoreettisen ongelma-analyysin pohjalta kehitetty kuvataiteita ja 

luonnontieteitä yhdistävä verkko-oppimateriaali. Verkko-oppimateriaalin aiheeksi valittiin 

biologiset tatuoinnit ja tässä kappaleessa tarkastellaan, miten luonnontieteiden ja kuvataitei-

den sisällöt esiintyvät materiaalissa ja miten ne vastaavat teoreettista ongelma-analyysiä. 

Näin ollen kappaleessa vastataan toiseen tutkimuskysymykseen: millainen STEAM-

oppimateriaali on relevantti ja edistää tutkimuksellista lähestymistapaa? 

Ensin käydään läpi oppimateriaalille asetetut tavoitteet (luku 4.1), jonka jälkeen esitel-

lään kehitettyä ensimmäistä versiota oppimateriaalista (luku 4.2). 

4.1. Verkko-oppimateriaalin tavoitteet (TK2) 

Verkko-oppimateriaalille asetetut tavoitteet pohjautuivat teoreettisen ongelma-analyysin ai-

kana kerättyihin tietoihin. Teoreettisen ongelma-analyysin aikana selvitettiin kuvataide- ja 

tiedekasvatuksen yhdistämisessä havaittuja ongelmia tutkimusryhmäläisten tiedon ja koke-

musten perusteella ja määritettiin syntyville oppimateriaaleille tavoitteet, joiden mukaisesti 

prosessin kaikki materiaalit suunniteltaisiin ja arvioitaisiin. 

Tavoitteiden valintaan vaikuttivat osaltaan myös tutkimusryhmän tutkijoiden ja opetta-

jien senhetkisten sijaintivaltioiden opetussuunnitelmat kuin myös kokemukselliset havainnot 

tiettyjen ominaisuuksien ja piirteiden tärkeydestä vastaavanlaisissa tehtävissä. Tutkimusryh-

män opettajien pohdinnoissa korostuivat erityisesti tarve tehtävien monipuoliseen käyttöön, 

materiaalien sopiminen tutkimukselliseen opetukseen ja materiaalien helppokäyttöisyys. Ma-

teriaalit haluttiin pitää mahdollisimman laajasti kaikenlaisille oppijoille sopivana, jotta val-

miiden materiaalien käyttö olisi opettajille vaivatonta ja mielekästä riippumatta maasta tai 

koulutasosta, jolla he työskentelevät.   

Verkko-oppimateriaalien tavoitteiden määrittely lähti pyrkimyksestä vähentää STEAM-

opetuksen sirpaleisuutta ja kasvattaa kokemusta luonnontieteiden relevanssista (ks. luku 1.), 

jotta luonnontieteitä ja kuvataiteita yhdistävää opetusta saataisiin opiskelijalle kiinnostavam-

maksi ja oppimisen kannalta mielekkäämmäksi. Näiden havaintojen lisäksi virtuaaliselle op-

pimateriaalille täytyi määritellä tietoteknisiä kriteerejä ja pohtia niille soveltuvaa alustaa ja 

esitystapaa, joka tukisi erilaisia opetustilanteita ja opettajia. Näin oppimateriaaleille muodos-

tuivat seuraavanlaiset tavoitteet:  



 

27 

 

 

Taulukko 2. Verkko-oppimateriaalin tavoitteet 

Digitaalisen opetuksen tukeminen 

• Selkeät tavoitteet ja ohjeet opettajalle ja oppijalle 

• Arviointi tapahtuvaksi tehtävien aikana 

• Voidaan soveltaa erilaisille yleisöille ja ikäluokille 

• Mukautettavissa helposti opetukseen ja opetussuunnitelmiin 

• Tukevat opetussuunnitelmia 

• Modulaarisuus 

STEAM-opetuksen tukeminen 

• Relevanttius 

• Tutkimuksellisuus ja ongelmalähtöinen oppiminen 

• Soveltuu erilaisille oppijoille 

• Tukee yhteisöllistä oppimista 

• Tukevat mielekkäästi sekä luonnontieteiden että kuvataiteiden oppimista 

• Lisäävät motivaatiota sekä luonnontieteiden että kuvataiteiden opiskeluun 

• Tehtävät voidaan tarpeen mukaan soveltaa myös itsenäisesti tehtäväksi 

Materiaalin helppokäyttöisyys 

• Käytettävyys ja ulkomuoto 

o Esteettömyys 

o Selkeät ja luettavat tekstit 

o Alusta nopea ja miellyttävä käyttää 

• Materiaalien oltava kielellisesti helpot (käännettävyys) ja helposti ymmärrettävissä 

Sisällön hyvä laatu 

• Laadukkaat ulkoiset lähteet/materiaalit 

• Useat lähteet 

• Yhteisön arvioimat ja vertaisarvioidut materiaalit 

 

Muodostetut tavoitteet vastaavat osittain toiseen tutkimuskysymykseen: millainen verkko-

oppimateriaali tukee tutkimuksellista STEAM-opetusta? Tavoitteiden toteutumista ja niiden 

vaikutusta materiaalin mielekkyyteen arvioidaan tapaustutkimuksen avulla kappaleessa 5.2.1. 

Tapaustutkimus vahvistaa teoriasta saatuja tietoja sekä tarpeen tullen nostaa esille uutta tietoa 

tai uusia huomioitavia näkökulmia liittyen kehitettyyn STEAM-oppimateriaaliin. 
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4.2. Kuvaus kehittämistuotoksesta 

Oppimateriaalista kehitettiin ensimmäinen virtuaalinen versio, joka arvioitiin myöhemmin 

kyselytutkimuksen avulla (ks. luku 5). Tässä luvussa esitellään ja kuvaillaan tarkemmin ke-

hittämistuotosta 1 esittelemällä ensin oppimateriaalin moduulirunkoa taulukon avulla ja lo-

puksi sanallisesti kuvaillen. 

4.2.1 Virtuaalisen oppimateriaalin moduulirunko 

Moduulirunko kuvaa kehittämistuotoksen rakennetta ja mukailee vahvasti oppimateriaalin 

siirtymisvalikkoa. Oppimateriaalin siirtymisvalikossa ’oppimateriaalin moduuli’ näkyy netti-

sivulla yläotsikkona ja ’moduulin aihesisällöt’ alaotsikkona. Taulukossa 3 on lisäksi esitetty 

oppimateriaalin tavoite (ks. luku 4.1), jota moduulin aikana pyrittiin toteuttamaan. 

Taulukko 3. Kehitetyn oppimateriaalin moduulirunko 

Oppimateriaalin 
moduuli 

Moduulin aihesisällöt Kuvaus tavoitteista (kts. taulukko 2) moduu-
lin aikana 

Aiheen esittely 

 

Lääketieteelliset hälytystatu-
oinnit 

Biologiset tatuoinnit  

 

STEAM-opetuksen tukeminen näyttämällä 
yhteyksiä luonnontieteiden ja kuvataiteiden 
välillä 

Relevanssin lisääminen, sillä esimerkiksi sai-
rauksia voitaisiin tarkkailla näiden avulla. 

Kemia ja biolo-
gia 

 

Mitä mitata? 

Hapot ja emäkset 

Indikaattorit 

 

Virtuaalisen opetuksen tukeminen. Sovelletta-
vissa eri taso- ja ikäluokille ja mukautettavissa 
pelkkään luonnontieteiden opetukseen. 

Relevanssi: Arjen ilmiöihin pohjautuvaa. 

Semiotiikka ja 
muotoilu 

 

Muotoilun teoriaa 

Merkkien sanastoa 

Muodon ja toiminnon yhte-
neväisyys 

Tyyli vai tarve 

Biologisen tatuoinnin suunnit-
telusta 

Suunnittelutehtävä 

STEAM-opetuksen tukeminen. Oppilaskeskei-
syys ja tutkimuksellisuus. 

Soveltuu eriyttämiseen. 

Joitakin osioita voi käyttää pelkkään kuvatai-
teiden opetukseenkin. 

Relevanssi: Arjen ilmiöihin pohjautuvaa. 

Tatuoinnin tes-
taus 

 

Suunnitellun tatuoinnin tarkas-
telu eri olosuhteissa virtuaali-
sesti 

Suunnitellun tatuoinnin kehit-
täminen ja lopullinen muotoilu 

STEAM-opetuksen tukeminen. Oppilaskeskei-
syys ja tutkimuksellisuus. 

Arvioinnin tapahtuminen prosessin aikana. 

Yhteenveto Loppupohdinnat 

 

Yhteisöllisen oppimisen tukeminen. Arvioinnin 
tapahtuminen prosessin aikana. 
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4.2.2 Kuvaus oppimateriaalin rungosta 

Oppimateriaalin aikana perehdytään bioreaktiivisiin tatuointeihin ja suunnitellaan toimiva ja 

visuaalisesti miellyttävä tatuointi. Oppimateriaalin tehtäväkokonaisuus alkaa 5E-mallin mu-

kaisella motivointi-vaiheella, jonka aikana opiskelijalle esitellään lääketieteeseen liittyvät 

biologiset tatuoinnit ja niiden käyttö sairauksien ja tapaturmien ehkäisyssä. Oppimateriaalin 

relevanssia lisää yhteiskunnallisiin sairauksiin liittyvät haasteet mutta myös opiskelijoiden 

mahdollinen kiinnostus tatuointeihin ja niiden taidearvoon.  

Motivoinnin ja biologisten tatuointien esittelyn jälkeen siirrytään teoriaosioihin sekä 

luonnontieteiden että kuvataiteiden osalta. Aiheina ovat esimerkiksi luonnontieteissä tieteel-

linen mittaaminen sekä hapot ja emäkset. Kuvataiteissa aiheina ovat esimerkiksi muotoilun 

teoria, symboliikka ja semiotiikka eli merkkikieli. Sekä luonnontieteissä että kuvataiteissa 

käydään tällöin läpi 5E-mallin mukaista tutkimis- ja selitys-vaihetta, jossa opiskelija oppii 

uusia aiheeseen liittyviä käsitteitä ja taitoja, mutta ei vielä joudu soveltamaan niitä. 

Suunnittelutehtävän ja tatuoinnin testaus -moduulin aikana opiskelijat saavat tehtäväk-

seen tatuoinnin suunnittelun ja testauksen käyttämällä oppimiaan tietoja. Tehtävät sopivat 

5E-mallin mukaiseen soveltamis-vaiheeseen. Moduulirunko päättyy yhteenvetomoduuliin, 

jossa oppilaslähtöisesti käydään tehtyjä töitä läpi ja pohditaan opittuja asioita. 

Moduulit tarjoavat mahdollisuuksia yhteisölliseen oppimiseen koko moduulirungon ai-

kana, mutta moduulit voidaan tarpeen mukaan suorittaa myös itsenäisenä. Niitä voidaan tar-

peen mukaan myös eriyttää ja soveltaa erilaisille oppijoille ja ryhmille. 5E-mallin mukaisesti 

arviointi-vaiheen tulisi jakautua koko moduulirungolle ja arvioinnin tulee näin ollen olla for-

matiivista moduulin aikana ja lopuksi summatiivista. 
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5 KEHITTÄMISTUOTOKSEN ARVIOINTIA TAPAUSTUTKIMUKSEN 
AVULLA 

Kehittämistuotoksen arvioinnissa käytettiin apuna kyselytutkimusta, jonka avulla arvioitiin 

oppimateriaalin tavoitteiden onnistuneisuutta. Tapaustutkimuksen aikana pyydettiin opettajia 

käyttämään kehitettyä oppimateriaalia oppitunneillaan ja samalla kerättiin kyselytutkimuksel-

la opettajien ja opiskelijoiden  kokemuksia oppimateriaalista. Kyselytutkimuksen kysymykset 

suunniteltiin antamaan tietoa oppimateriaalin relevanssista sekä siitä, kuinka hyvin kuvatai-

teiden ja kemian yhdistäminen oli onnistunut. Aineistolle suoritettiin kvantitatiivista ja kvali-

tatiivista analyysiä, jotta löydettäisiin jatkokehityksen kannalta tärkeät kehittämiskohteet.  

5.1. Tapaustutkimus 

Tapaustutkimus (engl. case study) on laadullisten tutkimusten käytössä yleinen tutkimusstra-

tegia, kun tutkitaan yhtä esimerkkiä laajemmasta ilmiöstä (Puusa ym., 2020). Tapaustutki-

muksessa puhutaan siis jollain tapaa rajatusta esimerkistä, joka edustaa tutkittua ilmiötä ja 

kontekstia, mutta ei ole kuitenkaan ole täysin yleistettävissä (Puusa ym., 2020).  

Erityisesti yksittäistapaustutkimukset (engl. single case study) ovat saaneet varsin suur-

takin kritiikkiä osakseen (Gerring, 2009; Puusa ym., 2020) Heikommasta yleistettävyydestä 

ja vahvasta konteksti riippuvaisuudestaan johtuen yksittäistapaustutkimusta ei yleisesti pidetä 

samalla tavalla validina kuin muita tutkimusasetelmia, mutta monimenetelmäisessä tutkimuk-

sessa sen avulla saadaan yleensä lisää tietoa jo olemassa olevalle teorialle. Sen eduksi on kui-

tenkin mainittu esimerkiksi mahdollisuus kerätä tietoa tietystä tutkittavasta kohteesta, sillä 

tutkimuksesta saattaa erottua piirteitä, joita ei yleisluontoisemmissa tutkimuksissa huomattai-

si niiden laajoista aineistoista. (Gerring, 2009; Puusa ym., 2020) 

Tapaustutkimuksen tutkimussuunnittelu määräytyy yleensä viitekehyksen tai tutkitun 

tapauksen pohjalta, ja tapaustutkimus voi olla esimerkiksi laadullisia tai kvantitatiivisia, ko-

keellisia tai havainnollisia ja synkronisia tai diakronisia (Gerring, 2009). Tapaustutkimusta 

suunniteltaessa on huomioitava tapaustutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia (Gerring, 

2009). Tapaustutkimusten on todettu olevan käyttökelpoisempia tutkimuksissa, joiden strate-

gia on myös tutkiva eikä pelkästään vahvistava, joiden tutkittava kohdejoukko on heterogee-

ninen homogeenisen sijaan ja joissa hyödyllinen tieto on keskittynyttä ja syy-yhteydet ovat 

vahvoja. Tämän lisäksi teoreettisen tiedon tulisi olla jatkuvassa vuoropuhelussa tutkimustie-

don kanssa. (Gerring, 2009; Laine ym., 2007; Puusa ym., 2020) 
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Tämän maisterintutkielman aikana tapaustutkimuksella saatiin aikaiseksi vahvistettua 

teoreettisen viitekehyksen perusteelta syntetisoitua tietoa, ja samalla tutkittiin STEAM-

opetusta toisenlaisesta näkökulmasta, mikä laajensi lopullisia johtopäätöksiä ja pohdintoja. 

Tämän maisterintutkielman tapaustutkimuksessa käytettiin sekä kvantitatiivisia että kvalita-

tiivisia strategioita (ks. luvut 5.3.1 ja 5.3.2). 

5.2. Kyselytutkimus 

Arvioinnissa käytetty aineisto kerättiin kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimukseen pää-

dyttiin sen helppokäyttöisyyden vuoksi, sillä tapaustutkimukseen osallistui opettajia eri mais-

ta ja pidemmällä aikavälillä, jolloin kyselylomake mahdollisti parhaiten useamman opettajan 

ja ryhmän osallistumisen tapaustutkimukseen. Kyselylomake oli muotoiltu huomioimaan 

teoreettisessa ongelma-analyysissä havaittuja haasteita, jotta kehittämistuotos saataisiin vas-

taamaan mahdollisimman hyvin näihin haasteisiin. Kyselylomakkeen ulkoasu esitellään tut-

kimuksen liitteissä (Liite 1).  

Aineisto kerättiin kyselytutkimuksen avulla vuonna 2019, DesignSTEM-projektin yh-

teydessä. Samaan aikaan tehtiin empiiristä ongelma-analyysiä myös muille DesignSTEMin 

aikana luoduille materiaaleille, mikä vaikutti tämän tutkimuksen aineiston kokoon, sillä vain 

osa vastaajista suoritti Älykäs tatuointi -kokonaisuuden. Yhteensä vastauksia kyselyyn saatiin 

lopulta kahdeksan, joista yksi hylättiin epäkelpona eli otantaan päätyi lopulta seitsemän vas-

tausta. Kyselylomakkeen peruspohjan muotoilin minä, mutta kysely saattoi esiintyä hieman 

eri muodossa eri osallistujamaissa. Tähän tutkimukseen on kuitenkin otettu vain peruspohjan 

kysymykset. Kyselyyn vastattiin joko englanniksi tai kunkin maan omalla kielellä, minkä 

jälkeen mahdolliset erikieliset vastaukset käännettiin englanniksi kieltä osaavan tutkimus-

ryhmäläisen toimesta. Tätä maisterintutkielmaa varten olen lopuksi itse kääntänyt tutkimus-

aineiston tekstit vielä englannista suomeksi. 

Kyselytutkimuksella on joitakin etuja mutta myös haasteita, jotka tulee huomioida ta-

paustutkimuksen validiteetin kannalta. Kyselytutkimuksen etuihin kuuluu anonyymiys, jol-

loin vastaajat pysyvät tutkijalle anonyymeinä ja samalla tutkijakaan ei vaikuta läsnäolollaan 

tuloksiin. Anonymiteetti lisää myös vastausten heterogeenisyyttä, sillä usein vastaaja kokee 

voivansa vastata kysymyksiin normien vastaisestikin. (Hirsjärvi ym., 2009) 

Likert-asteikkoa käyttävän kyselytutkimuksen haasteisiin kuuluu mm. epävarmuus vas-

taajien aiheen tietämyksestä ja siitä, ovatko vastaukset aitoja (Hirsjärvi ym., 2009). Tämän 

lisäksi kyselytutkimuksen kysymykset saattavat olla harhaanjohtavia, jolloin kysymykset 
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eivät anna vastausta siihen, mitä on alun perin haluttu kysyä (Hirsjärvi ym., 2009). Tässä tut-

kimuksessa näiden haasteiden riski on pieni, sillä kysely on suoritettu opettajan valvonnan 

alla, kyselylomake on tarkastettu tutkimusryhmässä ennen sen lähettämistä opettajille ja ky-

symykset on pyritty muotoilemaan helposti ymmärrettäviksi. Tämän lisäksi kyselylomak-

keessa on tarkentavia kysymyksiä, joilla toivotaan saavan vahvistusta Likert-asteikon kysy-

myksille. 

5.3 Tapaustutkimuksen tutkimusmenetelmät 

Tapaustutkimuksen tutkimusmenetelmiä avataan tämän luvun aikana. Tapaustutkimuksen 

aikana kyselyn avulla kerättyä aineistoa analysoitiin sekä laadullisesti että määrällisesti, sillä 

tutkimus on kehittämistutkimuksille tyypillisesti monimenetelmäinen. Tämän tutkimuksen 

tutkimusmenetelmät olivat kvantifiointi ja laadullinen sisällönanalyysi.  

5.3.1 Kvantifiointi 

Kyselytutkimuksessa käytettiin Likert-asteikkoon pohjautuvien kysymysten osalta kvantita-

tiivista analyysiä, sillä se soveltuu hyvin survey-tyyppisiin tutkimuksiin, joissa aineisto kerä-

tään standardoidusti eli kysymykset ovat suljettuja ja vastaajien vastaukset muodostavat halli-

tun perusjoukon (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Kvantitatiivisen analyysiin osalta Likert-

asteikon käyttö mahdollisti sen, että kyselyn vastaajien muodostama aineisto saatiin kvantifi-

oitua helposti laskemalle sille frekvenssit, keskiarvot ja -hajonnat. 

Kvantifiointia olisi voitu käyttää myös avoimien kysymysten analysoimisessa, mikäli 

aineisto olisi ollut laajempi. Tämän tutkimuksen kohdalla todettiin avoimista kysymyksistä 

saatavan aineiston olevan liian suppea kvantifiointiin.  

5.3.2 Laadullinen sisällönanalyysi 

Laadullinen sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen aineistolle tavanomainen  

analysointimenetelmä, koska se sopii perusteiltaan lähes kaikkiin laadullisen tutkimuksen 

tyyppeihin. Sisällönanalyysissa etsitään tutkimuksen kannalta olennaisia yhteyksiä ja merki-

tyksiä. Analyysin aikana aineistosta pyritään keräämään merkitykselliset tiedot ja kokoamaan 

ne tietoa järjestelemällä ja tiivistämällä, jotta lopputuloksena saadaan johdonmukainen ja 

tutkimuksen kannalta hyödyllinen kooste aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi, 2009) 

Tässä tutkimuksessa käytettiin teoriapohjaista sisällönanalyysiä, joka Tuomen ja Sara-

järven (2009) mukaisesti on yksi kolmesta sisällönanalyysitavasta: teorialähtöinen, aineisto-
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lähtöinen ja teoriaohjaava. Teorialähtöisen sisällönanalyysin päättelytapa on deduktiivista, eli 

alkuoletuksista ja yleistyksistä johdetaan kyseessä olevaan yksittäistapaukseen pätevä johto-

päätös (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Teorialähtöisen analyysin aikana aineistoa analysoidaan 

käyttämällä apuna valittua analyysirunkoa, joka pohjautuu rakennettuun viitekehykseen 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009). Tässä tutkimuksessa viitekehys muodostettiin teoreettisen on-

gelma-analyysin aikana (ks. luvut 3.1–3.5).  

Teoriapohjaista sisällönanalyysia voidaan jatkaa tulosten kvantifioinnilla, jolloin laske-

taan tulosten frekvenssit, kuinka monta kertaa tutkittavat mainitsevat saman asian (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009). Tässä tutkimuksessa avoimia kysymyksiä ei alettu kvantifioida, sillä näistä 

saadun kirjallisen aineiston pienen koon vuoksi kvantitatiivinen analyysi ei olisi tuonut uutta 

tietoa tai näkökulmia jo saatuihin tuloksiin.  

5.4. Tapaustutkimuksen tulokset 

Aineistoa kerättäessä opettajille oli annettu tässä maisterintutkielmassa esitellyn materiaalin 

lisäksi myös muita DesignSTEM-projektin aikana kehitettyjä oppimateriaaleja, mikä vähensi 

aineiston kokoa, sillä vain osa vastaajista suoritti Älykäs tatuointi -kokonaisuuden. Yhteensä 

vastauksia kyselyyn saatiin lopulta kahdeksan, joista otantaan päätyi lopulta seitsemän. Vas-

tausten perusteella uskotaan aineiston saavuttaneen saturaation. Erityisesti avoimista vastauk-

sista löytyi pääosin yhtenäisiä vastauksia vastaajien välillä. Lisäksi likert-asteikkoon pohjau-

tuvilla kysymyksillä huomattiin yhtenäisyyksiä avointen kysymysten kautta saatuun tietoon. 

Kysely koostui kahdesta erilaisesta kysymystyypistä: likert-asteikkoon perustuvista ky-

symyksistä ja avoimista kysymyksistä. Aineiston analyysin lähestymistapa oli monimenetel-

mällinen (engl. mixed methods) eli analyysissä käytettiin sekä kvantitatiivisia kvalitatiivisia 

menetelmiä. Likert-asteikkoon pohjatutuvien kysymysten analyysissä on käytetty kvantifioin-

tia ja avoimien kysymysten kohdalla käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysiä.  

Kyselyyn vastaajia saatiin varsin tasaisesti molemmilta aloilta (luonnontieteet: 3 ja ku-

vataiteet: 4). Vastaajista suurin osa (5/7) oli 16–18-vuotiaita opiskelijoita. Kysely toteutettiin 

englanniksi tai maan omalla kielellä, minkä jälkeen erikieliset vastaukset käännettiin tutki-

musryhmän puolelta englanniksi. Tätä maisterintutkielmaa varten olen lopuksi itse kääntänyt 

tutkimusaineiston tekstit vielä englannista suomeksi. 

5.4.1 Kuvataiteiden ja luonnontieteiden yhdistäminen STEAM-opetuksessa (TK2) 



 

34 

 

STEAM-opetuksen kannalta tärkeimpiä tarkasteltavia ominaisuuksia oppimateriaalissa olivat 

aineiden yhdistämisen mielekkyys, eli saatiinko oppimateriaalissa aikaiseksi todenmukainen 

ongelmalähtöinen kokonaisuus, jonka ratkaisemisessa tarvitaan perustellusti molempien ai-

neiden osaamista. Tapaustutkimuksen aineiston perusteella virtuaalisen oppimateriaalin en-

simmäinen versio vastasi varsin kattavasti tavoitteita, joita materiaalin STEAM-opetukselle ja 

sen relevanssille oli asetettu. STEAM-opetuksen onnistumista käsiteltiin tarkastelemalla teh-

tävien kykyä opettaa sekä STEM-käsitteitä että kuvataiteen käsitteitä.   

Oppiaineiden yhdistämisestä voidaan aineiston perusteella sanoa, että oppimateriaali on 

varsin onnistunut luonnontieteellisten ja kuvataiteiden sisältöjen yhdistämisessä. Käsitteiden 

ja taitojen oppimista koettiin tapahtuvan niin luonnontieteen kuin kuvataiteenkin osalta. Ku-

vataiteen taitojen oppimista (keskiarvo 4,0) koettiin tapahtuneen hieman enemmän kuin 

STEM-taitojen (keskiarvo 3,6). Molempien keskihajonnat olivat pyöristäen 0,9, joten taitojen 

kohdalla tulosten hajaantuminen oli molemmilla samankaltaista. Keskihajonta pieneni 

STEM- ja kuvataiteiden käsitteiden kohdalla jonkin verran, sillä näiden keskihajonnat olivat 

0,76 (STEM) ja 0,83 (kuvataiteet). Vastaajat olivat siis vastauksissaan yhtenäisempiä käsit-

teiden kohdalla. Tähän voi vaikuttaa osaltaan käsitteen ja taidon konseptien ymmärtämättö-

myys, sillä kyselyssä ei erikseen annettu määritelmää käsitteelle ja taidolle.  

Taulukko 4. STEAM-opetuksen integraation onnistuneisuus. Suoritettiin tarkastelemalla luonnon-

tieteellisten sekä kuvataiteellisten taitojen ja käsitteiden oppimista. 

Likert-asteikko Tehokas 
opetti STEM-
taitoja 

Tehtävä opetti 
STEM-käsitteitä 

Tehtävä opet-
ti kuvataitei-
den taitoja 

Tehtävä opetti kuva-
taiteiden käsitteitä 

5 (vahvasti samaa 
mieltä) 

1 2 3 3 

4 3 4 1 2 

3 2 1 3 2 

2 1 0 0 0 

1 (vahvasti eri mieltä) 0 0 0 0 

Keskihajonta 0,90 0,76 0,93 0,83 

Keskiarvo 3,6 4,0 4,0 4,1 

 

Aineistosta havaittiin, että STEM-opetuksen taitojen ja tietojen oppiminen oli hieman alhai-

sempaa kuin kuvataiteiden taitojen ja tietojen oppiminen. Avoimien kysymysten (AK) avulla 

saatiin havaitulle erolle mahdolliseksi syyksi kemian ja biologisen puolen esiintyminen sel-
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keästi vain alkuvaiheissa, minkä vuoksi joillakin vastaajilla oli saattanut unohtua luonnontie-

teellisen puolen tarkastelu varsinaisessa viimeisessä suunnittelutehtävässä.  

 

(suomennettu) 

 AK2: Millä tavoin kokonaisuutta voisi parantaa? 

V1: Suunnitteluajattelu oli hyvää, ohjeet olivat välillä hämmentäviä. Yhteys 

tieteen ja suunnittelukonseptien välillä katosi alkuvaiheen aivoriihien jäl-

keen, mutta itse asiassa kuitenkin tajusimme, että tiedot olivat tärkeitä asi-

oita lopullisessa tatuointisuunnittelussamme. 

 

Tätä puoltaa osittain myös myöhemmin esitettävä havainto ohjeiden epäselvyydestä. Avoi-

mien kysymysten (AK) kautta erottui mainintoja ryhmässä työskentelyn positiivisesta vaiku-

tuksesta opiskelun motivaatioon ja oppimisprosessiin. Lisäksi kehuttiin kokonaisuuden yhte-

näisyyttä, mikä näyttäisi todentavan edellä mainittua havaintoa eri oppiaineiden onnistuneesta 

yhdistämisestä ja näin ollen STEAM-opetuksen kohtuullisesta onnistumisesta.   

(lainaukset suomennettu) 

AK2: Millä tavoin kokonaisuutta voisi parantaa? 

V2: Mielestäni tämä tehtävä oli hyvin harkittu ja suunniteltu, joten ehkä ei 

ole mitään parannettavaa? 

 

AK1: Mikä kokonaisuudessa oli hyvää? 

V3. Lopuksi tuli mielenkiintoinen heureka-efekti! - Käsitteet, jotka aluksi 

tuntuivat toisiinsa liittymättömiltä, olivat erittäin tärkeitä. Ja ryhmätyö oli 

erittäin kivaa. 

Kyselyssä kartoitettiin myös kehitetyn verkko-oppimateriaalin käytettävyyttä (taulukko 5), 

jotta materiaalista saataisiin paremmin opetusta sekä oppimista tukevaa. Näitä selvitettiin 

sekä Likert-asteikkoon pohjautuvalla osiolla että avoimilla kysymyksillä. Likert-asteikkoon 

pohjautuvista kysymyksistä saatiin selville moduulikokonaisuuden olevan jonkin verran ta-

vanomaisia oppikokonaisuuksia uniikimpi, sillä vastaajat olivat samaa mieltä väittämän ’ak-

tiviteetti tuntui uudenlaiselta’ kanssa, sillä keskiarvoksi saatiin 3,9 keskihajonnalla 1,1.  

Likert-asteikkoon pohjautuvista kysymyksistä nousi esille tarve tehtävien ohjeiden sel-

keyttämiselle, sillä ohjeiden ymmärrettävyydestä kysyttäessä saatiin myös väittämän kanssa 
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eri mieltä olevia vastauksia. Ohjeiden ymmärrettävyyden kohdalla saatiin ristiriitaista aineis-

toa, joten ohjeiden selkeyteen täytyy palata kehittämissyklissä 2. 

Taulukko 5. Verkko-oppimateriaalin käytettävyyteen liittyvien ominaisuuksien tarkastelua. 
 

Aktiviteetti tuntui uudenlaisel-
ta 

Tehtävän ohjeet 
olivat ymmärrettä-
vät 

5 (vahvasti samaa miel-
tä) 

3 2 

4 1 1 

3 3 2 

2 0 2 

1 (vahvasti eri mieltä) 0 0 

Keskiarvo 3,9 3,4 

Keskihajonta 1,1 1,2 

 

Edellä mainittujen lisäksi avoimien kysymysten kautta vastaajat ilmaisivat toiveita suurem-

masta tehtävämäärästä, sillä osa vastaajista koki tehtävän hauskaksi mutta liian nopeasti teh-

täväksi. 

AK2: Millä tavoin kokonaisuutta voisi parantaa? 

V1: Tatuoinnin suunnittelu oli hauskaa ja luovaa! - - Olisi voinut olla 

enemmän tehtävää! 

Tämän lisäksi avoimien kysymysten kautta vastaajista yksi antoi palautetta myös ohjeiden 

epäselvyydestä. 

V4: Ohjeita olisi selvennettävä (kuvakkeen muotoilu jäi hämmentäväksi). 

Aineiston analyysin avulla saadaan myös tietoa oppimateriaalin tavoitteiden onnistuneisuu-

desta. Oppimateriaalin voidaan todeta olevan varsin onnistunut keskiarvon ollessa kaikilla 

osa-alueilla yli 3,0. Näin ollen voidaan todeta tavoitteiden vastanneen alun alkaen hyvin ky-

symykseen: millainen verkko-oppimateriaali tukee tutkimuksellista STEAM-opetusta (TK2)? 

Aineiston avulla voidaan todeta kriteereiksi asetettujen tavoitteiden olleen soveltuvat, sillä 

materiaalista saatiin toimiva kokonaisuus ja aineistosta noussut kritiikki ei johtunut tavoittei-

den puuttumisesta vaan tavoitteen puutteellisesta toteutumisesta. 
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5.4.2 STEAM-verkkomateriaalin relevanssi (TK3) 

Myös oppimateriaalin relevanssia pyrittiin selvittämään Likert-asteikon avulla (taulukko 6). 

Aineistosta voitiin havaita relevanssin kokemuksen olleen suurelta osin vahvaa, mikäli katso-

taan oppimateriaalin relevanssia kokonaisuutena. Aineiston mukaan etenkin yhteiskunnallista 

relevanssia havaittiin materiaalissa, sillä suurin osa koki materiaalissa esitetyn ongelman yh-

teiskunnallisesti tärkeänä.  

Yhteiskunnallista relevanssi mitattiin etenkin kohdassa ”ongelma on tärkeä huomioida 

yhteiskunnassa”, ja vastauksista suuri osa oli 4 tai ylitse, eli keskihajonta oli muita selvästi 

alhaisempi (0,69) ja keskiarvo 4,3. Näin ollen voidaan todeta materiaalin olevan etenkin yh-

teiskunnallisesti relevantti, sillä vastaajat olivat tästä yksimielisiä.  Ammatillista relevanssia 

kartoitettiin tulevaisuuden hyötyjä pohtivassa kysymyksessä, ja aineiston perusteella myös 

ammatillinen relevanssi koettiin merkittäväksi, sillä vastausten keskiarvoksi saatiin 4. 

Aineistosta voidaan kuitenkin havaita henkilökohtaisen relevanssin olevan hieman 

huonompi muihin relevanssin ulottuvuuksiin nähden. Kohdassa ”kohtaan näitä ongelmia ar-

jessani” keskiarvo oli selvästi muita alhaisempi (3,1).   

Taulukko 6.  

Likert-asteikko Ongelma on tärkeä 
huomioida yhteiskun-
nassamme 

Oppimistani taidoista 
on minulle tulevai-
suudessa hyötyä 

Kohtaan näitä on-
gelmia arjessani 

5 (vahvasti samaa miel-
tä) 

3 3 0 

4 3 2 3 

3 1 1 2 

2 0 0 2 

1 (vahvasti eri mieltä) 0 0 0 

Keskiarvo 4,3 4 3,1 

Keskihajonta 0,69 0,93 0,83 
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Avoimien kysymysten kautta saatiin vahvistus moduulikokonaisuuden hyvälle yhteis-

kunnallisen relevanssille. Vastaajat ilmaisivat kiinnostustaan aiheeseen, ja useampi mainitsi 

aiheen olevan mielenkiintoinen ja tärkeä huomioida, mikä viittaa varsin korkeaan yhteiskun-

nallisen relevanssiin.  

AK3: Muita huomioita kokonaisuudesta? 

V3: Kuinka tärkeää on ajatella joitakin käsitteitä uudelleen; kuinka mie-

lenkiintoista on pohtia, mitä huolia ihmisillä voi olla (ja sairauksia) ja mi-

ten ne voidaan tunnistaa. 

 

5.5 Kehittämistuotos 2  

Kehittämistutkimuksen piirteisiin kuuluu sykleissä tapahtuva kehittäminen, jolloin teorian 

avulla kehitettyjä innovaatioita arvioidaan uudestaan kokeellisen tiedon valossa ja korjaillaan 

tarpeen mukaan. Tämän tutkimuksen aikana suoritettiin luvun 2.3 mukaiset kaksi sykliä, jol-

loin kehittämistuotos arvioitiin tapaustutkimuksella ja sen avulla tehtiin korjaavia muutoksia 

kehittämistuotokseen. Kehittämisprosessi lopetettiin tähän, eli toista kehittämistuotosta ei 

enää testattu kokeellisesti.  

Tämän luvun aikana täydennetään vastausta toiseen tutkimuskysymykseen tapaustut-

kimuksen ja kolmannen tutkimuskysymyksen tulosten pohjalta. Samalla tehdään lisähuomioi-

ta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, mikäli niitä havaitaan. 

Tapaustutkimuksen aikana havaittiin oppimateriaalin vastaavan tavoitteita varsin onnis-

tuneesti, mutta henkilökohtaisen relevanssin ja digitaalisen opetuksen tukemisen tavoitteet 

jäivät puutteelliseksi. Opiskelijoista osa koki henkilökohtaisen relevanssin vähäisemmäksi 

kuin muut relevanssin tasot, joten tämän korjaamiseksi alamoduuleihin lisättiin tehtäviä, jois-

sa opiskelijat pohtivat ryhmässä tatuointien vaikutuksia, haasteita ja mahdollisuuksia ihmis-

ten arjessa. Tehtävien sanamuotoihin lisättiin myös henkilökohtaista näkökulmaa kysymällä 

esimerkiksi opiskelijan omia kiinnostuksia tai pyytämällä ryhmää etsimään heidän mielestään 

mielenkiintoisia käyttötarkoituksia tatuoinneille. Lisäksi tehtäviin lisättiin pieniä visuaalisia 

osatekijöitä, jotka saavat tehtävän tuntumaan personoidummalta. 

Edellä mainittujen muutosten lisäksi kokonaisuuden helppokäyttöisyyttä pyrittiin li-

säämään, jotta se tukisi vielä paremmin verkossa tapahtuvaa oppimista ja opetusta. Materiaa-

lin ohjeita muokattiin ja yksinkertaistettiin, jotta oppimateriaali tukisi paremmin verkossa 

tapahtuvaa oppimista ja olisi opettajalle ja opiskelijalle helppokäyttöisempää. Tämän lisäksi 
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joihinkin tehtävämoduuleihin lisättiin lisämateriaalia opettajille helpottamaan materiaalien 

käytettävyyttä. Valmis oppimateriaalikokonaisuus eli kehittämistuotos 2 on löydettävissä 

osoitteessa https://designstem.github.io/projects/tattoo/#introduction. 

 

about:blank
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tämän maisterintutkielman tavoitteena oli löytää virtuaalisen 5E-mallin mukaisen STEAM-

opetuksen haasteet ja mahdollisuudet (TK1) ja tutkimuksellista STEAM-opetusta tukevan 

verkko-oppimateriaalin piirteitä (TK2) sekä tarkastella, miten kehitetty verkko-oppimateriaali 

soveltuu relevanttiin STEAM-opetukseen (TK3). Tässä luvussa tehdään tutkimuksen aineis-

ton analyysien ja ongelma-analyysien tulosten perusteella pohdintoja ja johtopäätöksiä kehit-

tämistutkimuksen eri vaiheista ja vastataan tutkimuskysymyksiin (luku 6.1 TK1-2 ja luku 6.2 

TK3). Tämän luvun aikana tarkastellaan myös jatkotutkimusmahdollisuuksia ja tutkimuksen 

merkittävyyttä (luku 6.4).   

6.1 Tutkimuksellinen ja virtuaalinen STEAM-opetus (TK1 ja TK2) 

Tässä luvussa vastataan tutkimuskysymykseen ja toiseen tutkimuskysymykseen eli eritellään 

millaisia haasteita ja mahdollisuuksia on STEAM-opetuksella ja millainen verkko-

oppimateriaali soveltuu STEAM-opetuksen toteuttamiseen. Oppimateriaalin kehittämisessä 

käytettiin 5E-mallia, koska oppimateriaalin lähestymistavasta haluttiin oppilaslähtöinen ja 

aitoa tutkimusprosessia imitoiva. Teoreettisen ongelma-analyysin (ks.luvut 3.1–3.5) aikana 

todettiin vastaavanlaisella oppimateriaalilla olevan useita mahdollisuuksia opetuksen kannal-

ta. Tutkimuksellinen STEAM-opetus voi parhaimmillaan kehittää soveltamiskykyä ja digitaa-

listen taitojen osaamista sekä edistää opiskelijan tulevaisuuden kannalta tärkeitä ammatillisia 

tai yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja. Aitoa tutkimusprosessia imitoiva oppimistilanne mah-

dollistaa myös menetelmätiedon opetuksen perinteistä opetusta paremmin. Tutkimuksellisen 

STEAM-opetuksen tulisi olla oppilaslähtöistä ollakseen innostavaa. Oppilaslähtöinen opetus 

antaa oppijalle mahdollisuuden tutkailla omia kiinnostuksiaan ja osaamistaan, jolloin opiske-

lija kykenee paremmin näkemään erilaisten taitojen ja tietojen yhteydet ja niiden arvokkuu-

den oppimiselle. Tämä tuottaa oppimisprosessin aikaisia positiivisia tunteita ja lisää sitoutu-

neisuutta. (Erwin, 2017; Land, 2013; Ozkan, 2017; Quigley ym., 2017, 2020; Ridwan ym., 

2021; Yakman, 2008; Yang & Baldwin, 2020) 

Teoreettisen ongelma-analyysin aikana suoritetun kirjallisuuskatsauksen mukaan tut-

kimuksellisella 5E-mallin mukaisella STEAM-opetuksella on haasteena erityisesti erilaisten 

oppiaineiden mielekäs yhdistäminen (Mejias, 2021; Zimmerman, 2016). STEAM-opetus ei 

aina tue oppimista tai sen käyttö ei ole perusteltua, vaan eri oppiaineiden muodostama koko-

naisuus vaikuttaa epäloogiselta, keinotekoiselta ja sekavalta. STEAM-opetuksen onnistu-

miseksi opettajan osaamisen on oltava myös vahvaa tai oppimateriaalien on tuettava opettajaa 
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puuttuvien sisältötietojen osalta (Zimmerman, 2016). Laajojen oppisisältöjen vaatiman suun-

nittelu- ja suoritusajan ja osaamisvaatimusten vuoksi on kritisoitu etenkin 5E-mallia, jonka 

haasteitä on tämän kehittämistyön aikana pyritty vähentämään kokonaisuuden modaalisuu-

della, jolloin opettajat voivat käyttää oppimateriaalista osia ilman koko 5E-vaihekierron läpi-

käymistä. Moduulisuudella pyritään mahdollistamaan myös materiaalin soveltuminen erilai-

sille opettajille ja opiskelijaryhmille. (Enugu & Hokayem, 2017; Mejias, 2021; White & De-

laney, 2021) 

 Laajojen sisältötietojen opettamisen lisäksi etenkin virtuaalisesti haasteita tuottaa kä-

dentaitojen opetuksen yhdistäminen luonnontieteiden opetukseen.  Virtuaalisuus lisää myös 

joidenkin opettajien olemassa olevaa epävarmuutta STEAM-opetukseen ja johtaa helposti 

tutumman ja perinteisemmän opetuksen suosimista omassa opetuksessa. (Mejias, 2021; 

Sochacka ym., 2016; White & Delaney, 2021; Zimmerman, 2016)  

Tämän tutkimuksen aikana oppimateriaalin tavoitteet (ks. luku 4.1) muodostettiin teo-

reettisen ongelma-analyysin tiedoilla, jotta oppimateriaali välttäisi yleisimmät kompastuski-

vet STEAM-opetuksessa. Tavoitteiden soveltuvuutta tarkasteltiin uudelleen myöhemmin ta-

paustutkimuksen aikana (ks. luku 5.4), jolloin todettiin kriteereiden olleen toimivat materiaa-

lin kehitykseen, sillä materiaalista saatiin toimiva ja esitetty kritiikki johtui jonkin tavoitteen 

huonosta toteutumisesta materiaalissa eikä tavoitteiden virheellisyydestä tai puuttumisesta. 

Kehittämistuotos 1 sai kritiikkiä esimerkiksi sekavista ohjeista, mikä ei ollut ristiriidassa ta-

voitteiden kanssa, vaan tavoitteiden toteutuminen oli puutteellista. Näin ollen tämän tutki-

muksen puitteissa todettiin tavoitteiden olevan soveltuvat, mutta kehittämistuotoksen olevan 

vajavainen. Pidemmällä aikavälillä olisi saatu vielä enemmän tietoa tavoitteiden soveltuvuu-

desta, mutta tämän tutkimuksen puitteissa päämääränä oli todentaa tavoitteiden toimivuus 

kehittämisessä.  

6.2 Relevantti STEAM-oppimateriaali (TK3) 

STEAM-opetusta ja -opetuksen relevanssia on tutkittu hyvin niukasti (White & Delaney, 

2021). Tutkimusten (Galvão ym., 2011; Stuckey ym., 2013) mukaan oppiainerajat ylittävällä 

opetuksella ja tutkimuksellisella lähestymistavalla voidaan nostaa relevanssia. Relevanssilla 

on ajateltu olevan vaikutusta kemian opiskelijoiden kiinnostukseen ja näin relevanssiteorian 

mukainen oppimateriaali kykenisi kasvattamaan kiinnostusta kemian aihealueisiin (Galvão 

ym., 2011; Stuckey & Eilks, 2014). Kiinnostuksen vähäisyys on ollut ongelma kemiassa ja 

muissakin luonnontieteissä jo pitkään ja sen vaikutukset voivat näkyä yhteiskunnan tasolla 
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osaajien puuttumisena (Oksanen, 2021; Stuckey ym., 2013). Tämän kehittämistutkimuksen 

avulla yritetään luoda materiaalia, jolla relevanssia voisi kasvattaa kuvataiteiden avulla.  

Tämän tutkimuksen aikana oppimateriaalin relevanssi koettiin pääasiassa hyväksi ja 

etenkin yhteiskunnallinen ja ammatillinen relevanssi oli kehitetyssä tehtäväkokonaisuudessa 

vahvaa. Opiskelijat mainitsivat myös avoimissa vastauksissa viitteitä etenkin yhteiskunnalli-

sesta relevanssista pohtiessaan esimerkiksi yksilöiden sairauksia ja niiden ratkaisemista. Ai-

neiston mukaan opiskelijat mielsivät myös kemian ja kuvataiteen käsitteiden oppimisen ol-

leen hyvää. Materiaalin koettiin opettavan etenkin kuvataiteiden käsitteitä, mikä voi viitata 

opiskelijoiden omaan kuvataiteelliseen kiinnostukseen, mikä antaisi osviittaa myös jonkinas-

teisesta henkilökohtaisesta relevanssista. Tämän varmistamiseksi tulisi materiaalin relevans-

sia tutkia lisää esimerkiksi tarkentamalla jo kysyttyjä kysymyksiä.   

 Kehitystarve huomatiin kuitenkin henkilökohtaisen relevanssin kohdalla, sillä aineis-

tosta ilmeni sen olevan kahta muuta relevanssin tasoa heikompi. Syitä henkilökohtaisen rele-

vanssin poikkeavuudelle on monia ja tämän tutkimuksen puitteissa voidaan esittää varman 

tiedon sijaan lähinnä pohdintoja syiksi. 

 Heikompi henkilökohtainen relevanssi voi johtua oppimateriaalin aiheesta, sillä on 

varsin todennäköistä, ettei suurella osalla lukioikäisistä opiskelijoilla ole sairauksia, joista 

kokonaisuuden motivoinnissa puhuttiin. Lukioikäisillä on myös harvemmin tatuointeja, mikä 

vähentää henkilökohtaista relevanssia omalta osaltaan. Tämän huomioiden täytyy henkilö-

kohtaista relevanssia pyrkiä lisäämään muilla tavoin kuten esimerkiksi opiskelijoiden kiin-

nostuksen kautta. Kehittämistuotoksen 2 ja kehityssyklin kaksi (luku 5.5) tavoitteeksi siis jäi 

tehtävän henkilökohtaisen relevanssin lisääminen. 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tapaustutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin (tulosten toistettavuus) ja 

validiteetin (tulosten pätevyys) kautta (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Validissa tutkimuksessa 

tutkimuskysymykset on laadittu tutkimusongelmaan sopivaksi, ja tutkimuksessa on mitattu 

tarkoituksenmukaisesti niitä tietoja, jotka auttavat tutkimusongelman ratkaisussa (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009). Tulosten toistettavuus mahdollistaa sen, että samoihin tuloksiin päästään 

toisilla tutkimuskerroilla tai muiden tutkijoiden toimesta (Puusa ym., 2020; Tuomi & Sara-

järvi, 2009). Tässä tutkimuksessa reliaabeliutta lisäsi kansainvälisesti suoritettu kyselytutki-

mus, jonka aikana saatiin heterogeenisistä vastaajaryhmistä samoja tuloksia. Validiteettia 

lisättiin kuvaamalla tarkasti ja perustellen, miksi ja miten saatuihin tuloksiin päädyttiin.  
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Validiteetti ja reliabiliteetti sopivat etenkin kvantitatiiviseen tutkimukseen, mutta laa-

dullisessa tutkimuksessa luotettavuuden tarkastelussa niitä on kritisoitu jonkin verran (Tuomi 

& Sarajärvi, 2009). Kehittämistutkimuksen ollessa monimenetelmäinen, voidaan luotetta-

vuutta tutkia tutkimukseen soveltuvasti validiteettia ja reliabiliteettia tarkastelemalla, mutta 

näiden lisäksi laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella triangulaation kautta 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009). 

Triangulaatiossa tutkimuksen luotettavuutta kasvattamalla käytettyjen metodien, tutki-

joiden tai teorioiden lukumäärää (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Tämän tutkimuksen aikana käy-

tettiin teoriaan liittyvää triangulaatiota (Tuomi & Sarajärvi, 2009), sillä tutkimuksessa huo-

mioitiin useampia teorioita viitekehyksen aikana laajentaen näin tutkimuksen näkökantoja. 

Koko designSTEM-tutkimusprosessin aikana luotettavuutta lisäsi myös yhteistyö tutkijoiden 

väillä ja kansainvälisen vastaajajoukon käyttö analyysissä. Näillä metodeilla saatiin mahdolli-

simman kattava ja moninäkökantainen tutkimustulos. 

Edellä mainittujen lisäksi tutkimuksen luotettavuutta ylläpidettiin käyttämällä tiedeyh-

teisössä vakiintuneita malleja ja käsitteitä osana uudempaa tutkimusta sekä valitsemalla ver-

taisarvioituja ja laadukkaita lähteitä, joihin oli viitattu useampaan kertaan. STEAMin ollessa 

uusi aihe luotettavuutta lisättiin myös perustelemalla väitteet useammalla lähteellä eli teke-

mällä synteesiä ja useampaa samanaikaista mallia tarkastelemalla. Samalla varmistettiin, että 

tutkimuksessa tarkasteltiin tutkimukseen liittyviä väitteitä kriittisesti ja monipuolisesti, ja 

näin varmistettiin, että myös aiheesta negatiivisesti kirjoittaneita lähteitä huomioitaisiin osana 

tutkimusta ja rakennettua viitekehystä. (Puusa ym., 2020; Tuomi & Sarajärvi, 2009) 

Tässä tutkimuksessa luotettavuus kärsi eniten kyselytutkimuksen pienestä otannasta, 

sillä vaikka vastaajat olivat heterogeenisiä, heitä oli varsin vähän. Luotettavuus saattoi myös 

kärsiä siten, että projektin aikana tiedon siirtyessä usealta tutkijalta toiselle osa tiedosta saat-

toi hävitä tai hämärtyä. Tämän voidaan kuitenkin olettaa olleen hyvin vähäistä. 

6.4 Tutkimuksen merkittävyys ja jatkotutkimustarpeet  

STEAM-opetuksen tutkimusta on toistaiseksi tehty varsin vähän, sillä aiheen suosio on alka-

nut kasvaa vasta viimeisten kahden vuosikymmenen aikana (Sochacka ym., 2016). Tämän 

takia STEAM-opetuksen tutkimus on vielä suppeaa ja tutkimuksen aiheet liittyvät useimmin 

STEAMin mahdollisuuksiin ja positiivisiin piirteisiin (Bautista, 2021; Mejias, 2021; White & 

Delaney, 2021). Sen sijaan materiaaleja tai kriittisempää pohdintaa STEAM-opetuksen piir-
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teistä ei suuresti ole, mikä hankaloittaa kentällä olevien opettajien työtä ja uusien opetusmal-

lien käyttöönottoa(White & Delaney, 2021; Zimmerman, 2016).  

Tämän maisteritutkielman aikana kehitettiin yksi materiaalikokonaisuus kemian ja ku-

vataiteiden yhdistämiseen, jonka tarkoituksena on sopia monenlaiseen opetukseen. Tämä 

materiaali onkin ensimmäisiä vapaasti saatavilla olevia materiaalikokonaisuuksia STEAMil-

le, ja materiaalin tavoitteena on STEAM-opetuksen helpottaminen ja opettajille muokattavis-

sa olevan materiaalikokonaisuuden tarjoaminen. Materiaalin aikana on tarkasteltu yleisimpiä 

haasteita ja mahdollisuuksia, joita kuvataiteiden ja luonnontieteiden yhdistämiseen liittyy. 

Näin on pyritty saamaan aikaan tutkimuksellista materiaalia, joka perustuu vahvasti teoriaan 

ja välttää STEAM-opetuksessa yleisimmin havaittavat kompastuskivet. Kehitetty materiaali 

on englanninkielinen, mutta se on pyritty pitämään kielellisesti helppona ja useisiin opetus-

suunnitelmiin sopivana. Esimerkiksi suomalaiseen LOPSiin materiaali sopii hyvin, sillä se on 

oppiainerajoja rikkovaa, oppilaskeskeistä ja tutkimuksellista (Opetushallitus, 2019). 

STEAM-opetuksella on useita mahdollisia jatkotutkimuskohteita. Kriittistä tutkimusta 

tarvitaan lisää, niin STEAMistä kuin 5E-menetelmästä, niiden suhteesta relevanssiin ja opis-

kelijoiden kiinnostukseen ja oppimiseen. Samalla voitaisiin tutkia esimerkiksi tämän kehittä-

mistyön aikana tehdyn materiaalin vaikutusta opiskelijoiden sitoutuneisuuteen tai oppimistu-

loksiin. Tässä tutkimuksessa huomioitiin vain relevanssin ylätasot (henkilökohtainen, amma-

tillinen, yhteiskunnallinen), vaikka STEAM opetuksessa voitaisiin tutkia relevanssia tarkem-

minkin kaikilla relevanssin tasoilla. Esimerkiksi tämän tutkimuksen aikana vastaamatta jäi 

kysymys: miksi henkilökohtainen relevanssi oli muita relevanssin tasoja huonompi? 

Tämän tutkimuksen aikana käytettiin myös 5E-mallia, jonka tutkimuksessa on ristirii-

taisuuksia. Erityisesti 5E-mallin tehokkuudesta lyhyellä aikavälillä on eriäviä tutkimuksia ja 

mielipiteitä, vaikka malli sopiikin tutkimukselliseen opettamiseen hyvin (Garcia, 2005). Sen 

avulla voidaan esimerkiksi simuloida tutkimustilanteita ja ammateissa esiintyviä ongelman-

ratkaisuprosesseja saaden näin opiskelijoita motivoitua ja lisätään menetelmätiedon oppimista 

(Baptist ym., 2020). Mallin haasteita ja mahdollisuuksia, sekä sen toimivuutta erilaisissa 

käyttökohteissa olisi kuitenkin hyvä tarkastella kriittisemmin. 

STEAM-opetuksen ja relevanssin tutkimus on yhtä lailla varsin niukkaa, vaikka se 

STEAM-opetus voisikin olla yhtenä ratkaisuna laskevaan kiinnostukseen ja näin myös kemi-

an osaajien lukumäärän laskuun. STEAM-opetuksen avulla voidaan motivoida kemiasta kiin-

nostuneiden opiskelijoiden lisäksi myös enemmän niitä opiskelijoita, jotka eivät ole kiinnos-

tuneita luonnontieteistä.  Materiaalia voidaan käyttää ainerajoja rikkovaan opetukseen, yh-

teisopettajuuteen tai eriyttämiseen, mikäli opettaja kokee materiaalin siihen hyödylliseksi.  
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Tämän tutkimuksen aikana kehitetyllä materiaalilla toivotaan olevan positiivisia vaiku-

tuksia STEAM-opetuksen yleistymiseen, jotta opettajat löytäisivät lisää työtapoja opettaa ja 

motivoida erilaisia oppijoita. Tutkimuksen toivotaan myös lisäävän tietämystä ja kiinnostusta 

tutkimuksellisesta STEAM-opetuksesta, ja tutkimuksen aikaiset koonnit ja havainnot luovat 

varsin kattavan teoriapohjan muille alan tutkimuksille, joiden tavoitteena on yhdistää luon-

nontieteitä ja kuvataiteita tutkimuksellisesti ja relevantisti.
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Liite 1. Käytössä ollut kyselylomake 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


